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 المرآن

ٌْنَا َونَْحُن أََحكُّ  }َولَاَل لَُهمْ  َ لَْد بَعََث لَكُْم َطالُوَت َمِلكاً لَالُوا أَن ى ٌَكُوُن لَهُ اْلُمْلُن َعلَ  نَبٌُُِّهْم إِن  ّللا 
ٌْكُْم َوَزاَدهُ بَْسَطةً ِفً اْلِعلْ  َ اْصَطفَاهُ َعلَ َواْلِجْسِم  مِ بِاْلُمْلِن ِمْنهُ َولَْم ٌُْإَت َسَعةً ِمَن اْلَماِل لَاَل إِن  ّللا 

ُ َواِسٌع َعِلٌٌم{ ]البمرة: ٌََشاُء َوّللا  ُ ٌُْإِتً ُمْلَكهُ َمْن   [2َٕٗوّللا 
 التفسٌر:

ولال لهم نبٌهم: إن هللا لد أرسل إلٌكم طالوت َمِلًكا إجابة لطلبكم، ٌمودكم لمتال عدوكم كما 
 ٌستحك للن  ألنه لٌ  طلبتم. لال كبراء بنً إسرابٌل: كٌؾ ٌكون طالوت َمِلًكا علٌنا، وهو ال

من سبط الملون، وال من بٌت النبوة، ولم ٌُْعط كثرة فً األموال ٌستعٌن بها فً ملكه، فنحن أحك 
بالملن منه؛ ألننا من سبط الملون ومن بٌت النبوة. لال لهم نبٌهم: إن هللا اختاره علٌكم وهو 

سم لٌجاهد العدو. وهللا مالن الملن سبحانه أعلم بؤمور عباده، وزاده َسعَة فً العلم ولوة فً الج
ٌعطً ملكه َمن ٌشاء من عباده، وهللا واسع الفضل والعطاء، علٌم بحمابك األمور، ال ٌخفى علٌه 

 شًء.
[، " أي: أخبرهم نبٌّهم"2ٕٗلوله تعالى:}َولَاَل لَُهْم نَبٌُُِّهْم{]البمرة: 

(ٔ). 
 .(ٕ)شموٌل"لال الطبري: " ولال للمؤل من بنً إسرابٌل نبٌهم  
لال ابن عثٌمٌن:" } نَبٌُُِّهْم{ بتشدٌد )الٌاء(؛ وفً لراءة: }نبٌبهم{ بالهمز 

(ٖ). 
[، "بؤنَّ هللا تعالى لد ملَّن علٌهم 2ٕٗلوله تعالى:} إِنَّ هللا لَْد بََعَث لَكُْم َطالُوَت َمِلكاً{]البمرة: 

 .(ٗ)لٌكون أمٌراً علٌهم"طالوت لٌكونوا تحت إِمرته فً تدبٌر أمر الحرب واختاره 
فكان هلا تعٌٌنا من هللا الواجب علٌهم فٌه المبول واالنمٌاد وترن  لال السعدي: " 

 .(٘)االعتراض"

لال ابن كثٌر: " لما طلبوا من نبٌهم أن ٌعٌن لهم ملًكا منهم فعٌن لهم طالوت وكان رجبل من  
كان فً سبط ٌهولا ، ولم ٌكن هلا من أجنادهم ولم ٌكن من بٌت الملن فٌهم ؛ ألن الملن فٌهم 

 .(ٙ)للن السبط"
لال صاحب الكشاؾ:" طالُوَت اسم أعجمى كجالوت وداود. وإنما امتنع من الصرؾ  

لتعرٌفه وعجمته ، وزعموا أنه من الطوال لما وصؾ به من البسطة فً الجسم. ووزنه إن كان 
رفه ٌدفع أن ٌكون منه ، إال أن ٌمال من الطول )فعلوت( منه ، أصله طولوت ، إال أّن امتناع ص

: هو اسم عبرانً وافك عربٌا ، كما وافك حنطا حنطة ، وبشماال لها رخمانا رخٌما بسم َّللاَّ 
 .(2)الرحمن الرحٌم ، فهو من الطول كما لو كان عربٌا ، وكان أحد سببٌه العجمة لكونه عبرانٌا"

َنا{]البمرة:}لالوا أنى ٌَكُوُن لَهُ الملن عَ  لوله تعالى:  ٌْ  .(1)[، " أي : كٌؾ ٌكون ملًكا علٌنا"2ٕٗلَ
 .(5)لال النسفً: " أي كٌؾ ومن أٌن وهو إنكار لتملكه علٌهم واستبعاد له" 
 .(ٓٔ)ولد لال مجاهد : "لوله :}إن هللا لد بعث لكم طالوت ملكا{، لال : كان أمٌر الجٌش" 
[، " والحال أنه ال ٌستحك التملن لوجود 2ِٕٗمْنهُ{]البمرة:لوله تعالى: } َونَْحُن أََحكُّ بِاْلُمْلِن  

 .(ٔ)من هو أحك بالملن"

                                                             

 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٙٓ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٘)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 2)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 5)
 .ٖٔٔ/٘(:ص2ٗٙ٘الطبري)( أخرجه ٓٔ)
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 .(ٕ)جاء فً تفسٌر الجبللٌن:" ألنه لٌ  من سبط المملكة وال النبوة وكان دباؼا أو راعٌا" 
 .(ٖ)لال ابن كثٌر: " ولد لكر بعضهم أنه كان سماء ولٌل : دباًؼا" 
 .(ٗ)من هو سبط الملون دونه"لال الماسمً: "أي ألن فٌنا  

لال ابن عثٌمٌن:" كؤنهم ٌرون أن المِلن ال ٌكون إال كابراً عن كابر، وأن هلا لم ٌسبك ألحد 
 .(٘)من آبابه أنه تولى المْلن بخبلفنا نحن؛ فإن الملون كانوا منا؛ فكٌؾ جاءه الملن !"

 .(ٙ)ً: من أٌن "أخرج ابن ابً حاتم "عن السدي، عن أبً مالن، لوله: }أنى{ ٌعن 
 .(2)وعن الربٌع بن أن : "}لالوا أنى ٌكون له الملن علٌنا{: كٌؾ ٌكون له الملن علٌنا " 
 .(1)لال الزمخشري: "}أَنَّى{: كٌؾ ومن أٌن ، وهو إنكار لتملكه علٌهم واستبعاد له" 
َن اْلَماِل { ]البمرة:  مٌر، ال بد للملن من مال [، أي"وأنه ف2ٕٗلوله تعالى:}َولَْم ٌُْإَت َسعَةً ِمّ

 .(5)ٌعتضد به"
أخرج ابن ابً حاتم بسنده "عن السدي ولال لهم نبٌهم إن هللا لد بعث لكم طالوت ملكا لال  

الموم: ما كنت لد أكلب منن الساعة، ونحن سبط المملكة، ولٌ  هو من سبط المملكة، ولم ٌإت 
 .(ٓٔ): إن هللا اصطفاه علٌكم"سعة من المال فنتبعه لللن، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص

ٌْنَا َونَْحُن أََحكُّ بِاْلُمْلِن ِمْنهُ َولَْم ٌُْإَت َسعَةً ِمنَ    وعن ابن عبا : } لَالُوا أَنَّى ٌَكُوُن لَهُ اْلُمْلُن َعلَ
اْلَماِل{، فإنهم لم ٌمولوا للن، إال أنه كان فً بنً إسرابٌل سبطان، كان فً أحدهما النبوة، وكان 

اآلخر الملن، فبل ٌبعث نبً إال من كان من سبط النبوة، وال ٌملن على األرض أحدا، إال من  فً
كان من سبط الملن، وأنه ابتعث طالوت حٌن ابتعثه ولٌ  من واحد من السبطٌن، فاختاره علٌهم 
وزاده بسطة فً العلم والجسم، ومن أجل للن لالوا أنى ٌكون له الملن علٌنا ونحن أحك بالملن 
ٌْكُْم َوَزاَدهُ بَْسَطةً فًِ اْلِعْلِم {، وروي  َ اْصَطفَاهُ َعلَ منه ولٌ  واحدا من السبطٌن لال: } لَاَل إِنَّ َّللاَّ

 .(ٔٔ)عن سعٌد بن جبٌر ولتادة والربٌع بن أن  ببعض للن"

 .(ٕٔ)وري "عن عكرمة لال : كان طالوت سماء ٌبٌع الماء" 
النبوة كانت فً سبط الوي بن ٌعموب علٌه السبلم ، لال النسفً: " وإنما لالوا للن ألن  

 .(ٖٔ)والملن فً سبط ٌهولا وهو كان من سبط بنٌامٌن ، وكان رجبلً سماء أو دباؼاً فمٌراً"
روي عن السدي "لوله: }وزاده بسطة فً العلم والجسم{ لال: أتى بعصى ممدار الرجل اللي 

له العصا، فماسوا أنفسهم بها، فلم ٌكونوا ٌبعث فٌهم ملكا فمال: أن صاحبكم ٌكون طوله طول ه
مثلها. وكان طالوت رجبل سماء، ٌسمً على حمار له، فضل حماره، فانطلك ٌطلبه فً الطرٌك 
فلما رأوه، دعوه ولاسوه بها، فكان مثلها، فمال لهم نبٌهم إن هللا لد بعث لكم طالوت ملكا لال 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔ)
 .ٗ٘/ٔ( تفسٌر الجبللٌن: ٕ)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
 .25ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .ٕٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 ..ٙٗ/ٕ(:صٕٗ٘ٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .٘ٙٗ/ٕ(:صٕ٘٘ٗ( اخرجه ابن ابً حاتم)2)
 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 1)
 .ٖٓٔ/ٔفسٌر النسفً: (ت5)
 .ٗٙٗ/ٕ(:صٕٕ٘ٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .٘ٙٗ/ٕ(:صٕٙ٘ٗ( اخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)
. عن أحمد بن إسحاق األهوازي لال ، حدثنا أبو أحمد 5ٖٓ/٘(:ص5ٖٙ٘( أخرجه الطبري فً تفسٌره)ٕٔ)

 الزبٌري لال ، حدثنا شرٌن ، عن عمرو بن دٌنار ، عن عكرمة.
 .5ٕٕ/ٔ، وانظر: الكشاؾ: ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٔ)
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ملكة، ولٌ  هو من سبط المملكة، ولم ٌإت الموم: ما كنت لط أكلب منن الساعة، ونحن سبط الم
 .(ٔ)سعة من المال، فنتبعه لللن، فمال النبً: إن هللا اصطفاه علٌكم وزاده بسطة فً العلم والجسم"

ولال "عبد الصمد بن معمل: سمعت وهبا ٌمول وزاده بسطة فً العلم والجسم لال: فاجتمع  
 .(ٕ)بنو إسرابٌل فكان طالوت فولهم من منكبه فصاعدا"

لال الزمخشري: " وروى أّن نبٌهم دعا َّللاَّ تعالى حٌن طلبوا منه ملكا ، فؤتى بعصا ٌما   
 .(ٖ)بها من ٌملن علٌهم ، فلم ٌساوها إال طالوت"

لال السعدي:" أي: كٌؾ ٌكون ملكا وهو دوننا فً الشرؾ والنسب ونحن أحك بالملن منه.  
ملن من األموال، وهلا بناء منهم على ظن فاسد، وهو ومع هلا فهو فمٌر لٌ  عنده ما ٌموم به ال

أن الملن ونحوه من الوالٌات مستلزم لشرؾ النسب وكثرة المال، ولم ٌعلموا أن الصفات 
 .(ٗ)الحمٌمٌة التً توجب التمدٌم ممدمة علٌها"

لال ابن كثٌر: " وهلا اعتراض منهم على نبٌهم وتعنت وكان األولى بهم طاعة ولول  
 .(٘)معروؾ"
لال الحرالً: "فثنوا اعتراضهم بما هو أشد وهو الفخر بما ادعوه من استحماق الملن على  

من ملكه هللا علٌهم. فكان فٌه حظ من فخر إبلٌ  حٌث لال حٌن أمر بالسجود آلدم: }أنا خٌر 
[، ولم ٌإت سعة من المال، أي فصار له مانعان: أحدهما أنه لٌ  من بٌت ٕٔمنه{]األعراؾ: 

الملن. والثانً أنه مملك. والملن ال بد له من مال ٌعتضد به..فكان فً هله الثالثة فتنة استصنام 
المال وأنه مما ٌمام به ملن، وإنما الملن بإٌتاء هللا، فكان فً هله الفتنة الثالثة جهل وشرن، 

 .(ٙ)فتزاٌدت صنوؾ فتنتهم فٌما انبعثوا إلى طلبه من أنفسهم"
( ، )َولَْم ٌُْإَت(  للت : لال الزمخشري: "   فإن للت : ما الفرق بٌن الواوٌن فً : )َونَْحُن أََحكُّ

األولى للحال ، والثانٌة لعطؾ الجملة على الجملة الوالعة حاال ، لد انتظمتهما معا فً حكم واو 

الحال. والمعنى : كٌؾ ٌتملن علٌنا والحال أنه ال ٌستحك التملن لوجود من هو أحك بالملن ، 
 .(2)أنه فمٌر وال بّد للملن من مال ٌعتضد به"و

ٌْكُْم{]البمرة:  َ اْصَطفاهُ َعلَ [، أي:" إِّن هللا اختاره علٌكم"2ٕٗلوله تعالى:} لاَل إِنَّ َّللاَّ
(1). 

 .(ٓٔ). ونحوه عن ابن زٌد(5)عن الضحان:"}إن هللا اصطفاه علٌكم{، لال : اختاره علٌكم" 
"عن عبد هللا بن عبا  لوله: }إن هللا اصطفاه علٌكم{: فاختاره أخرج ابن ابً حاتم بسنده  

 .(ٔٔ)علٌكم. وروي عن أبً مالن مثل للن"
لال ابن كثٌر:" أي : اختاره لكم من بٌنكم وهللا أعلم به منكم، ٌمول : لست أنا اللي عٌنته من  

 .(ٕٔ)تلماء نفسً بل هللا أمرنً به لما طلبتم منً للن"
 .(ٖٔ)اختاره علٌكم وهو أعلم بالمصالح منكم وال اعتراض على حكمه" لال النسفً: " أي 

                                                             

 .ٙٙٗ/ٕ(:صٕٔٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٔ)
 .ٙٙٗ/ٕ(/صٕٕٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٕ)
 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 . 25ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 2)
 .ٕٗٔ/ٔصفوة التفاسٌر: ( 1)
 .ٕٖٔ/٘(:صٓ٘ٙ٘( أخرجه الطبري)5)
 .ٖٖٔ/٘(:صٔ٘ٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٖٔ/٘(:ص5ٗٙ٘. وكلا رواه الطبري)ٙٙٗ/ٕ(:ص2ٕ٘ٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖٔ)



2 

 

[، أي: " فضله علٌكم بالعلم 2ٕٗلوله تعالى:} َوزاَدهُ بَْسَطةً فًِ اْلِعْلِم َواْلِجْسم{]البمرة: 
 .(ٔ)والجسم"
 .(ٕ)لال ابن عبا : "}وزاده بسطة{، ٌمول: فضٌلة" 
 .(ٖ)لم{، لال: العلم بالحرب"وعن وهب بن منبه: "}وزاده بسطة فً الع 

 .(ٗ)ولال الحافظ ابن حجر:" لوله: }بسطة{: أي: زٌادة وفضبلً 
وعن ابن عبا : "}وزاده بسطة فً العلم والجسم{، ٌمول: كان عظٌما جسٌما، ٌفضل بنً  

 .(٘)إسرابٌل بعنمه ورأسه"
علٌنا ونحن أحك عن وهب بن منبه لال : "لما لالت بنو إسرابٌل : }أنى ٌكون له الملن  

بالملن منه ولم ٌإت سعة من المال لال إن هللا اصطفاه علٌكم وزاده بسطة فً العلم والجسم{ لال 
 .(ٙ): واجتمع بنو إسرابٌل فكان طالوت فولهم من منكبٌه فصاعدا"

ولال ابن إسحاق: "وكان طالوت رجبل لد أعطً بسطة فً الجسم ولوة فً البطش وشدة فً  
 .(2)بللن فً النا "الحرب، ملكور 

ولال السدي : "أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعصا تكون ممدارا على طول الرجل اللي ٌبعث فٌهم ملكا ،  
فمال : إن صاحبكم ٌكون طوله طول هله العصا. فماسوا أنفسهم بها ، فلم ٌكونوا مثلها. فماسوا 

 .(1)طالوت بها فكان مثلها"
 .(5) اصطفاه علٌكم وزاده بسطة فً العلم والجسم{، بعد هلا"ولال ابن زٌد : " }إن هللا 

 ٌعنً: مع اصطفابه إٌاه، بسط له مع للن فً العلم والجسم.
لال ابن كثٌر:" أي : أتم علًما ولامة منكم، ومن هاهنا ٌنبؽً أن ٌكون الملن لا علم وشكل  

 .(ٓٔ)حسن ولوة شدٌدة فً بدنه ونفسه"
لرأي والجسم الللٌن بهما تتم أمور الملن، ألنه إلا تم رأٌه ولوي لال السعدي: "أي: بموة ا 

على تنفٌل ما ٌمتضٌه الرأي المصٌب، حصل بللن الكمال، ومتى فاته واحد من األمرٌن اختل 
علٌه األمر، فلو كان لوي البدن مع ضعؾ الرأي، حصل فً الملن خرق ولهر ومخالفة 

ما باألمور ولٌ  له لوة على تنفٌلها لم ٌفده الرأي للمشروع، لوة على ؼٌر حكمة، ولو كان عال
 .(ٔٔ)اللي ال ٌنفله شٌبا"

لال النسفً: " لالوا : كان أعلم بنً إسرابٌل بالحرب والدٌانات فً ولته ، وأطول من كل  
إنسان برأسه ومنكبه.. والبسطة السعة واالمتداد ، والملن ال بد أن ٌكون من أهل العلم فإن 

ً ألنه أعظم فً النفو  وأهٌب فً الجاهل للٌل مز درى ؼٌر منتفع به ، وأن ٌكون جسٌما
 .(ٕٔ)الملوب."

                                                             

 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٙٙٗ/ٕ(:ص1ٕ٘ٗم فً تفسٌره)( أخرجه ابن ابً حاتٕ)
 .ٙٙٗ/ٕ(:ص5ٕ٘ٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٖ)
، وزاد: وكثرة، وعبارات أهل العلم فً تفسٌرها 22/ٔ. وهله عبارة أبً عبٌدة فً المجاز: 5ٕ( الهدي: ٗ)

المسم -بً حاتم، وتفسٌر ابن أ5ٕ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: ٖٖٔ/٘متماربة. انظر: جامع البٌان للطبري: 
أ، المفردات ٓ٘ٔ/ٔب، البسٌط للواحدي:  ٕٗٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 5ٖٔ/ٕ: -الثانً من سورة البمرة

، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 2ٔ/ٕ، فتح البٌان لصدٌك خان: 25ٖ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: ٙٗللراؼب: 
 ، وؼٌرها. 5ٕٗ/ٕ
 .ٙٙٗ/ٕ(:صٕٓٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘)
 .ٖٖٔ/٘(:ص:ٕ٘ٙ٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٙٙٗ/ٕ(:ٖٕٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)2)
 .ٖٖٔ/٘(:صٖ٘ٙ٘( أخرجه الطبري)1)
 .ٖٖٔ/٘(:صٗ٘ٙ٘( أخرجه الطبري)5)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕٔ)
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 لال الماسمً:" لما استبعدوا تملكه بسموط نسبه وبفمره، رد علٌهم للن: 
 أّوال: بؤن مبلن األمر هو اصطفاء هللا تعالى ولد اختاره علٌكم وهو أعلم بالمصالح منكم. 

ر العلم لٌتمكن به من معرفة أمور السٌاسة. وجسامة البدن لٌعظم وثانٌا: بؤن العمدة فٌه وفو
خطره فً الملوب وٌمدر على مماومة األعداء ومكابدة الحروب، ولد خصه هللا تعالى منهما بحظ 

 .(ٔ)وافر لاله أبو السعود"
لال الزمخشري:" والظاهر أّن المراد بالعلم المعرفة بما طلبوه ألجله من أمر الحرب.  

وٌجوز أن ٌكون عالما بالدٌانات وبؽٌرها. ولٌل : لد أوحى إلٌه ونبا ، وللن أّن الملن ال بّد أن 
ٌكون من أهل العلم ، فإّن الجاهل مزدرى ؼٌر منتفع به ، وأن ٌكون جسٌما ٌمؤل العٌن جهارة 

 .(ٕ)ألنه أعظم فً النفو  وأهٌب فً الملوب"
ُ ٌُْإتِى ُملْ   [، " أي: ٌعطً الملن لمن شاء من 2َٕٗكهُ َمن ٌََشآُء { ]البمرة : لوله تعالى:" } َوَّللاَّ

 .(ٖ)عباده من ؼٌر ِإرٍث أو مال"
عن وهب بن منبه : " }وهللا ٌإتً ملكه من ٌشاء{، الملن بٌد هللا ٌضعه حٌث شاء ، لٌ  لكم  

 .(ٗ)أن تختاروا فٌه"
 .(٘)سلطانه"عن مجاهد، "لوله: }وهللا ٌإتً ملكه من ٌشاء{، لال:  
لال ابن كثٌر: " أي : هو الحاكم اللي ما شاء فعل وال ٌُسؤل عما ٌفعل وهم ٌسؤلون لعلمه  

 .(ٙ)]وحكمته[ ورأفته بخلمه"
 .(2)لال النسفً:أي "الملن له ؼٌر منازع فٌه وهو ٌإتٌه من ٌشاء إٌتاءه ولٌ  للن بالوراثة" 
حسب ما تمتضٌه حكمته، كما لال تعالى: لال ابن عثٌمٌن:" أي ٌعطً ملكه من ٌشاء على  

}لل اللهم مالن الملن تإتً الملن من تشاء وتنزع الملن ممن تشاء وتعز من تشاء وتلل من 
 .(1)[ "ٕٙتشاء بٌدن الخٌر إنن على كل شًء لدٌر{ ]آل عمران: 

ُ َواِسٌع َعِلٌٌم{]البمرة:  هو أهٌل له  [، " أي واسع الفضل علٌٌم بمن2ٕٗلوله تعالى: }َوَّللاَّ
 .(5)فٌعطٌه إٌِاه"

 .(ٓٔ)روي عن سعٌد بن جبٌر، "فً لوله: }علٌم{، ٌعنً: عالم بها" 
لال ابن كثٌر: " أي : هو واسع الفضل ٌختص برحمته من ٌشاء علٌم بمن ٌستحك الملن  

 .(ٔٔ)ممن ال ٌستحمه"
عد الفمر }َعِلٌٌم{ لال الزمخشري:" } واِسٌع{: ٌوسع على من لٌ  له سعة من المال وٌؽنٌه ب 

 .(ٕٔ)بمن ٌصطفٌه للملن"
لال الطبري: " }وهللا واسع{ بفضله فٌنعم به على من أحب ، وٌرٌد به من ٌشاء }علٌم{ بمن  

هو أهل لملكه اللي ٌإتٌه ، وفضله اللي ٌعطٌه ، فٌعطٌه للن لعلمه به ، وبؤنه لما أعطاه أهل : 
 .(ٔ)إما لئلصبلح به ، وإما ألن ٌنتفع هو به"

                                                             

 .1ٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖٗٔ/٘(:ص٘٘ٙ٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٗٔٔ/ ٔ، وانظر: تفسٌر مجاهد 2ٙٗ/ٕ(:صٕٗٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘)

 .ٖٗٔ/٘(:صٙ٘ٙ٘والطبري)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .2ٙٗ/ٕ(:صٕ٘ٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٓٔ)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕٔ)
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لال السعدي:" ال ٌخص برحمته وبره العام أحدا عن أحد، وال شرٌفا عن وضٌع، ولكنه مع  
للن } َعِلٌٌم{ بمن ٌستحك الفضل فٌضعه فٌه، فؤزال بهلا الكبلم ما فً للوبهم من كل رٌب وشن 
اد، وشبهة لتبٌٌنه أن أسباب الملن متوفرة فٌه، وأن فضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء من عباده، لٌ  له ر

 .(ٕ)وال إلحسانه صاد"
لال النسفً:" أي واسع الفضل والعطاء ٌوسع على من لٌ  له سعة من المال وٌؽنٌه بعد  

 .(ٖ)الفمر } َعِلٌٌم { بمن ٌصطفٌه للملن فثمة طلبوا من نبٌهم آٌة على اصطفاء هللا طالوت"
رمه، ولدرته، لال ابن عثٌمٌن:" أي لو سعة فً جمٌع صفاته؛ واسع فً علمه، وفضله، وك

ولوته، وإحاطته بكل شًء، وجمٌع صفاته، وأفعاله؛ و} علٌم { أي لو علم بكل شًء؛ ومنه 
العلم بمن ٌستحك أن ٌكون ملكاً، أو ؼٌَره من الفضل اللي ٌإتٌه هللا سبحانه وتعالى من 

 .(ٗ)ٌشاء"
 :(٘)[ ثبلثة ألاوٌل2ٕٗولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َواِسٌع{]البمرة: 

أحدها : واسع الفضل ، فحلؾ لكر الفضل اكتفاء بدلٌل اللفظ ، كما ٌمال فبلن كبٌر ، بمعنى 
 كبٌر المَْدر .

 الثانً : أنه بمعنى ُموِسع النعمة على َمْن ٌشاء من خلمه .
 والثالث : أنه بمعنى لو سعة .

 الفوابد:
اً لٌماتلوا فً سبٌل هللا؛ فدعا هللا من فوابد اآلٌة: أن نبٌهم وافمهم على أن ٌبعث إلٌهم مِلك - ٔ

 عّز وجّل، فاستجاب له.
ومنها: كمال تعظٌم األنبٌاء هلل تعالى، وحسن األدب معه؛ لمول نبٌهم: } إن هللا لد بعث  - ٕ

 لكم طالوت ملكاً {؛ ولم ٌمل: إنً بعثت.

 بعث لكم {. ومنها: أن أفعال العباد مخلولة هلل عّز وجّل؛ لموله تعالى: } إن هللا لد - ٖ
 ومنها: إسناد الفضل إلى أهله؛ لموله تعالى: } إن هللا لد بعث لكم {. - ٗ
 لكونه ؼٌر وجٌه، وال من سبللة الملون. -ومنها: أن هللا لد ٌعطً الُملن من ال ٌترلبه  - ٘
: ومنها: اختٌار األلفاظ التً ٌكون بها إلناع المخاَطب، وتسلٌمه لؤلمر الوالع؛ لمول نبٌهم - ٙ

 } إن هللا لد بعث لكم {؛ فإنه أبلػ فً اإللناع، والتسلٌم من لوله: إنً بعثت لكم.
ومنها: أن المعترض ٌلكر وجه اعتراضه لمخاطبه؛ لمولهم: } أنى ٌكون له الملن علٌنا  - 2

 ونحن أحك بالملن منه ولم ٌإت سعة من المال {.
مراد به االعتراض؛ وٌحتمل أن ٌراد به ومنها: أن استفهام هإالء الموم ٌحتمل أن ٌكون ال - 1

ً ونحن أحك بالملن منه، ولم  االستكشاؾ، والبحث عن السبب بدون اعتراض: كٌؾ كان ملكا
ٌإت سعة من المال  فإن كان األول فإن حالهم تمتضً اللم؛ ألنهم كٌؾ ٌعترضون وهم اللٌن 

 وال لوم علٌهم. طلبوا أن ٌبعث لهم ملكاً!!! وإن كان الثانً فبل اعتراض علٌهم،
ومنها: أن المجٌب ٌختار ما ٌكون به اإللناع بادباً باألهم فاألهم؛ لمول نبٌهم فً جوابه: }  - 5

؛ ثم لكر -وهو اصطفاء هللا علٌهم  -إن هللا اصطفاه علٌكم... { إلخ؛ فبدأ بلكر ما ال جدال فٌه 
، والحروب، وؼٌر للن، وأن هللا بمٌة المإهبلت: وهً أن هللا زاده بسطة فً العلم، وتدبٌر األمة

زاده بسطة فً الجسم: وٌشمل الموة، والطول...؛ وأن هللا عّز وجّل هو اللي ٌإتً ملكه من 
ٌشاء، وفعله هلا البد وأن ٌكون ممروناً بالحكمة: فلوال أن الحكمة تمتضً أن ٌكون طالوت هو 

هو لو الفضل اللي ٌمده إلى من ٌشاء الملن ما أعطاه هللا عّز وجّل الملن؛ وأن هللا واسع علٌم: ف

                                                                                                                                                                               

 .ٖ٘ٔ-ٕٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .ٕٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)
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ً حٌث  من عباده؛ فله أن ٌتفضل على من ٌشاء؛ هللا أعلم حٌث ٌجعل رسالته؛ وهللا أعلم أٌضا
 ٌجعل والٌته.

ومن فوابد اآلٌة: أن الملن تتوطد أركانه إلا كان لئلنسان مزٌة فً حسبه، أو نسبه، أو  - ٓٔ
} أنى ٌكون له الملن علٌنا ونحن أحك بالملن منه ولم  علمه، أو لوته؛ ٌإخل هلا أوالً من لولهم:

 ٌإت سعة من المال {؛ وثانٌاً من لوله: } إن هللا اصطفاه علٌكم وزاده بسطة فً العلم والجسم {.
ومنها: بٌان أن تمدٌر هللا عّز وجّل فوق كل تصور؛ لموله تعالى: } إن هللا اصطفاه  - ٔٔ

جهٌن: أنهم أحك بالملن منه، وأنه فمٌر؛ فبٌّن نبٌهم أن هللا علٌكم { مع أنهم لََدحوا فٌه من و
 اصطفاه علٌكم بما تمتضٌه الحكمة.

ومنها: أنه كلما كان ولً األمر لا بسطة فً العلم، وتدبٌر األمور، والجسم، والموة كان  - ٕٔ
 ألَوم لملكه، وأتم إلمرته؛ لموله تعالى: } وزاده بسطة فً العلم والجسم {.

ها: أن ملن بنً آدم ُملن هلل؛ لموله تعالى: } وهللا ٌإتً ملكه من ٌشاء {؛ فهلا الَمِلن ومن - ٖٔ
فً مملكته هو فً الحمٌمة ما َملََن إال بإلن هللا عّز وجّل؛ فالُمْلن هلل سبحانه وتعالى وحده ٌإتٌه 

 من ٌشاء.
بل هو ممٌد بما ألن  ومنها: أن ملكنا لما نملكه لٌ  ملكاً مطلماً نتصرؾ فٌه كما نشاء؛ - ٗٔ

هللا به؛ ولهلا ال نتصرؾ فٌما نملن إال على حسب ما شرعه هللا؛ فلو أراد اإلنسان أن ٌتصرؾ 
فلٌ  له للن؛ ألن ملكه تابع لملن  -ٌتلفه وٌحرله، وٌعلبه إلا كان حٌواناً  -فً ملكه كما ٌشاء 
 هللا سبحانه وتعالى.

الى؛ لموله تعالى: } من ٌشاء {؛ ومشٌبته تعالى ومنها: إثبات المشٌبة هلل سبحانه وتع - ٘ٔ
تابعة لحكمته؛ لموله عّز وجّل: }وما تشاءون إال أن ٌشاء هللا إن هللا كان علٌماً حكٌماً{ ]اإلنسان: 

ٖٓ. ] 

ومنها: أن أفعال هللا سبحانه وتعالى تمع بمشٌبته ال مكره له؛ ألنه المهٌمن على كل  - ٙٔ
 شًء.
وهما } واسع {، و} علٌم {، وما تضمناه من  -مٌن من أسماء هللا ومنها: إثبات اس - 2ٔ

 وصؾ، أو حكم.
 ومنها: إثبات سعة هللا عّز وجّل فً إحاطته، وصفاته، وأفعاله. - 1ٔ

 المرآن
ا تََرَن آُل }َولَاَل لَُهْم نَبٌُُِّهْم إِن  آٌَةَ ُمْلِكِه أَْن ٌَؤْتٌَِكُُم الت ابُوُت فٌِِه َسِكٌنَةٌ ِمْن َربِّكُْم  َوبَِمٌ ةٌ ِمم 
({ ]البمرة : 8ُٕٗموَسى َوآُل َهاُروَن تَْحِملُهُ اْلَماَلئَِكةُ إِن  فًِ ذَِلَن آَلٌَةً لَُكْم إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )

ٕٗ8] 
 التفسٌر:

وكان أعداإهم لد -ولال لهم نبٌهم: إن عبلمة ملكه أن ٌؤتٌكم الصندوق اللي فٌه التوراة 
فٌه طمؤنٌنة من ربكم تثبت للوب المخلصٌن، وفٌه بمٌة من بعض أشٌاء تركها آل  -منهم انتزعوه

موسى وآل هارون، مثل العصا وفُتات األلواح تحمله المبلبكة. إن فً للن ألعظم برهان لكم 
 على اختٌار طالوت ملًكا علٌكم بؤمر هللا، إن كنتم مصدلٌن باهلل ورسله.

[، أي: لال لهم نبٌهم: إن" عبلمة 1ْٕٗم نَبٌُُِّهْم إِنَّ آٌََة ُمْلِكِه{]البمرة:لوله تعالى:} َولاَل لَهُ  
 .(ٔ)ملكه"
 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" ٌمول نبٌهم لهم: إن عبلمة بركة ملن طالوت علٌكم" 
 .(ٖ)أي عبلمة ملكه واصطفابه علٌكم"لال الصابونً: " 

                                                             

 .1ٓٔ/ٕالتؤوٌل: ( محاسن ٔ)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)



ٔٔ 

 

[، أي "ٌرد هللا إلٌكم التابوت اللي أخل منكم وهو 1ٕٗالتَّابُوُت{]البمرة:أَْن ٌَؤِْتٌَكُُم لوله تعالى:} 
 .(ٔ)صندوق التوراة"

 .(ٕ)عن ابن إسحاق: "}أن ٌؤتٌكم التابوت فٌه{ لال: فٌرد علٌكم" 
لال الزمخشري: "التَّابُوُت: صندوق التوراة. وكان موسى علٌه السبلم إلا لاتل لّدمه فكانت  

 .(ٖ)رابٌل وال ٌفّرون"تسكن نفو  بنى إس
 .(ٗ)لال: وهب بن منبه عن صفة تابوت موسى : "كان نحوا من ثبلثة ألرع فً لراعٌن" 
[، أي " أي فً التابوت السكون والطمؤنٌنة 1ٕٗلوله تعالى:}فٌِِه َسِكٌنَةٌ ِمْن َربِّكُْم{]البمرة: 

 .(٘)والولار"
 .(ٙ)"لال ابن كثٌر: " لٌل : معناه فٌه ولار ، وجبللة 
لال المرطبً: " أي هو سبب سكون للوبكم فٌما اختلفتم فٌه من أمر طالوت ؛ ونظٌره  

ٌْه{ ]التوبة :  ُ َسِكٌنَتَهُ َعلَ  .(2)[ أي أنزل علٌه ما سكن به للبه"ٓٗ}فَؤَْنَزَل َّللاَّ
لال الزمخشري: "والسكٌنة : السكون والطمؤنٌنة ، ولٌل : هً صورة كانت فٌه من زبرجد  
ٌالوت ، لها رأ  كرأ  الهّر ولنب كلنبه وجناحان ، فتبن فٌزؾ التابوت نحو العدّو وهم أو 

ٌمضون معه ، فإلا استمّر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر، ولٌل : أراد أن التابوت كان سبب سكون 
 .(1)للوبهم ، فؤٌنما كانوا سكنوا إلٌه ولم ٌفروا من التابوت إلا كان معهم فً الحرب"

اسمً: "أي: ولار وجبلل وهٌبة. أو فٌه سكون نفو  بنً إسرابٌل ٌتموون به على لال الم 
 .(5)الحرب"
 :(ٓٔ)ولكر أهل العلم فً معنى الـ}َسِكٌنَةٌ{ ألوال 

ًّ علٌه السبلم  أحدها : رٌح هفَافة لها وجه كوجه اإِلنسان ، وهلا لول عل
(ٔٔ). 

للوب األنبٌاء ، وهلا لول ابن  والثانً : أنها طست من لهٍب من الجنة، كان ٌؽسل فٌه
فً لوله تعالى: )فٌِِه  (ٗٔ)، ورّجحه الحافظ ابن حجر لاببل: " وأما التً(ٖٔ)والسدي (ٕٔ)عبا 

بِّكُم( فٌحتمل لول السدي وأبً مالن" ن رَّ َسكٌنَة ّمِ
(ٔ٘()ٔٙ). 

                                                             

 .1ٓٔ/ٕ(محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .1ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٔٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٕ)
 .5ٖٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖ)
 .ٕٖ٘/٘("صٗٙٙ٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٙٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٖسٌر المرطبً: ( تف2)
 .5ٖٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 1)
 .1ٓٔ/ٕ(محاسن التؤوٌل: 5)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٕٖٙ/ ٘(:ص٘ٙٙ٘( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .1ٕٖ/٘(:ص21ٙ٘( اخرجه الطبري)ٕٔ)
 .1ٕٖ/٘(:ص25ٙ٘( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 ( أي: السكٌنة. ٗٔ)
( هو: أبو مالن ؼزوان الؽفاري الكوفً، تابعً ثمة، مشهور بكنٌته، توفً بعد المابة. انظر: الجرح والتعدٌل ٘ٔ)

 . 22ٙ، تمرٌب التهلٌب له أٌضاً: ٕ٘ٗ/1، تهلٌب التهلٌب البن حجر: ٘٘/2البن أبً حاتم: 
؛ 2٘ٙ/1تً لكرها فً الفتح: ، ٌرى الحافظ أن لفظ السكٌنة ممولة باالشتران على المعانً ال2٘ٙ/1( الفتح: ٙٔ)

فٌحمل كل موضع وردت فٌه على ما ٌلٌك به، واللي ٌلٌك بهله اآلٌة ٌحتمل أن ٌكون لول السدي وأبً مالن، 
بؤن السكٌنة: طست من لهب من الجنة ٌؽسل فٌها للوب األنبٌاء، ولال أبو مالن: هً التً ألمى فٌها موسى 

المسم الثانً من -. ولول السدي انظره فً: تفسٌر ابن أبً حاتم2٘ٙ/1األلواح والتوارة والعصا، انظر: الفتح: 
رلم:  5ٕٗ/ٖ: -تحمٌك: الحمٌد-، سنن سعٌد بن منصور1ٕٖ/٘، جامع البٌان للطبري: 5ٕٔ/ٕ: -سورة البمرة

. وأما لول أبً مالن ٖٙٔ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 5ٕ٘-5ٕٗ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٕٓٗ
إل لال: )طست من لهب ألمى فٌها  ٖٔ/ٕٓ، وعمدة الماري للعٌنً: ٕٔ٘/ٔعانً المرآن للنحا : فانظره فً م



ٕٔ 

 

حد وابن عبا  فً أ (ٕ()ٔ)والثالث : ولٌل: السكٌنة لها وجه كوجه الهر وجناحان. لاله مجاهد
 نحوه فً احدلى الرواٌات. (ٗ)وأبن مالن (ٖ)لولٌه

 .(٘)والرابع: ولٌل: بل هً رأ  هرة مٌتة. لاله وهب بن منبه
 .(ٙ)الخام : أنها روح من هللا تعالى ٌتكلم ، وهلا لول وهب بن منبه

، (2)والساد  : أنها ما ٌعرؾ من اآلٌات فٌسكنون إلٌها ، وهلا لول عطاء بن أبً رباح
 .(1)والحسن

 .(ٓٔ)، وابن عبا (5)والسابع : أنها الرحمة ، وهو لول الربٌع ابن أن 
 .(ٔٔ)والثامن : أنها الولار ، وهو لول لتادة

 .(ٕٔ)والتاسع: أنها عصى موسى، لاله عكرمة
هو تفسٌر )السكٌنة( بطمؤنٌنة الملب وسكٌنته؛ إل أن إتٌان التابوت تحمله  -وهللا أعلم-والراجح 

فٌه بمٌة مما ترن آل موسى واَل هارون فٌه طمؤنٌنة لملوبهم وسكٌنة لنفوسهم، المبلبكة إلٌهم و
، وهو ما لاله عطاء بن أبً رباح بؤن السكٌنة : من الشًء تسكن إلٌه النفو  من (ٖٔ)وهللا أعلم

اآلٌات التً تعرفونها، وهو اختٌار الطبري، إل ٌمول: "وللن أن )السكٌنة( فً كبلم العرب 
لول المابل : سكن فبلن إلى كلا وكلا، إلا اطمؤن إلٌه وهدأت عنده نفسه، فهو )الفعٌلة(، من 

ٌسكن سكونا وسكٌنة، مثل لولن : عزم فبلن هلا األمر عزما وعزٌمة، و لضى الحاكم بٌن 
 : (ٗٔ)الموم لضاء ولضٌة، ومنه لول الشاعر 

 هلل لبر ؼالها! مالا ٌجن               لمد أجن سكٌنة وولارا 
كان معنى )السكٌنة(ما وصفت ، فجابز أن ٌكون للن على ما لاله علً بن أبً طالب وإلا 

على ما روٌنا عنه ، وجابز أن ٌكون للن على ما لاله مجاهد على ما حكٌنا عنه ، وجابز أن 
ٌكون ما لاله وهب بن منبه وما لاله السدي ، ألن كل للن آٌات كافٌات تسكن إلٌهن النفو  ، 

ور، وإلا كان معنى )السكٌنة(ما وصفنا ، فمد اتضح أن اآلٌة التً كانت فً وتثلج بهن الصد

                                                                                                                                                                               

 5ٕٔ/ٕ: -المسم الثانً من سورة البمرة-األلواح والتوراة والعصا(. وهو عند ابن أبً حاتم-علٌه السبلم-موسى
 لكنه التصر على لكر األلواح فمط.  2ٔ5ٕرلم: 

جعله الحافظ محتمبلً فً تؤوٌل اآلٌة ٌحتاج إلى نص نبوي صحٌح، وال ٌصح  وال ٌخفى على أهل العلم بؤن ما
االعتماد فٌه على لول السدي وأبً مالن الللٌن تلمفاه فٌما ٌبدو عن مسلمً أهل الكتاب ككعب األحبار ووهب بن 

 منبه وأمثالهما. 
 .ٗٔٔ/ٔ. وانظر: تفسٌر مجاهد: 5ٙٗ/ٕ(:ص2ٕ٘ٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 :.2ٕٖ/٘(: ص:2ٕٙ٘أخرجه الطبري)( وٕ)
 .1ٙٗ/ٕ(:ص2ٕ٘ٗ( لال ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: ٗ)
 .1ٕٖ/٘(:ص22ٙ٘( أخرجه الطبري)٘)
 .5ٕٖ/٘(: 1ٓٙ٘( أخرجه الطبري فً تفسٌره)ٙ)
 .5ٕٖ/٘(:1ٕٙ٘. وأخرجه الطبري فً تفسٌره)5ٙٗ/ٕ(:ص1ٕٓٗ( أخرج ابن ابً حاتم )2)
 .5ٙٗ/ٕ(:ص1ٕٓٗابن أبً حاتم) ( أخرج1)
 .5ٕٖ/٘(:ص1ٖٙ٘. وأخرجه الطبري فً تفسٌره)2ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:5)
 .5ٙٗ/ٕ(:ص1ٕٔٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .5ٕٖ/٘(:ص:1ٗٙ٘. وأخرجه الطبري)2ٓٗ/ٕ(:ص1ٕٕٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .2ٓٗ/ٕ(:ص1ٖٕٗ( اخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 5ٕٖ/ٔالسكٌنة فً اللؽة فً: معانً المرآن وإعرابه للزجاج: ( أنظر معنى ٖٔ)
، فتح المدٌر للشوكانً: 11/ٖ، معجم مماٌٌ  اللؽة البن فار : ٖٕ٘ٓ/ٖ، لسان العرب البن منظور: 5ٕ٘/ٕ
ات ، اإلسرابٌلٌٖ٘ٓ/ٖ، محاسن التؤوٌل للماسمً: 2ٖ/ٕ، فتح البٌان لصدٌك خان: 52ٖو 5ٖٖ/ٔ

 .55ٕ/ٔ، تعلٌك محممً معالم التنزٌل للبؽوي: 2ٔٔ-2ٓٔوالموضوعات فً كتب التفسٌر ألبً شهبة: 
 ، و أنشده ابن بري ألبً عرٌؾ الكلٌبً .ٖٖٓ/٘( البٌت من شواهد الطبري: ٗٔ)



ٖٔ 

 

التابوت ، التً كانت النفو  تسكن إلٌها لمعرفتها بصحة أمرها ، إنما هً مسماة بالفعل وهً 
 ٔ()ؼٌره ، لداللة الكبلم علٌه"

مسلم عن  ما رواهومما ٌعضد بؤن السكٌنة أمر معنوي وتدل على ما تسكن إلٌها النفو ،  
ٌِْن فَتَؽَشَّتْهُ َسَحابَةٌ فََجعَلَ  ْت البراء لال:" َكاَن َرُجٌل ٌَْمَرأُ سُوَرةَ اْلَكْهِؾ َوِعْنَدهُ فََرٌ  َمْربُوطٌ بَِشَطَن

ٌِْه َوَسلَّ  ُ َعلَ ًَّ َصلَّى َّللاَّ ا أَْصبََح أَتَى النَّبِ َم فَلََكَر لَِلَن لَهُ فَمَاَل تَُدوُر َوتَْدنُو َوَجَعَل فََرسُهُ ٌَْنِفُر ِمْنَها فَلَمَّ
َلْت ِلْلمُْرآِن" تِْلَن السَِّكٌنَةُ تَنَزَّ
(ٕ)  . 

وفً حدٌث أبً سعٌد الخدري : أن أسٌد بن الحضٌر بٌنما هو لٌلة ٌمرأ فً مربده الحدٌث  
َولَْو لََرأَْت أَلَْصبََحْت ٌََراَها النَّاُ  َما  وفٌه : فمال رسوله هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " تِْلَن اْلَمبَلبَِكةُ َكاَنْت تَْستَِمُع لَنَ 

 .(ٖ)تَْستَتُِر ِمْنُهْم"
لال المرطبً: فؤخبر ملسو هيلع هللا ىلص عن نزول السكٌنة مرة ، ومرة عن نزول المبلبكة ؛ فدل على أن   

لسكٌنة السكٌنة كانت فً تلن الظلة ، وأنها تنزل أبدا مع المبلبكة. وفً هلا حجة لمن لال إن ا
 .(ٗ)روح أو شًء له روح ألنه ال ٌصح استماع المرآن إال لمن ٌعمل ، وهللا أعلم"

 . (٘)ولرأ أبو السمال : سكٌنة ، بفتح السٌن والتشدٌد، لال الزمخشري:"وهو ؼرٌب" 
ا تََرَن َءاُل ُموَسى وَءاُل هاُروَن تَْحِملُهُ اْلَمبلبَِكةُ {]  [، 1ٕٗالبمرة:لوله تعالى : }َوبَِمٌِّةٌ ِممَّ

 .(ٙ)ٌعنً:" وفٌه أٌضاً بمٌة من آثار آل موسى وآل هارون تحمله المبلبكة"
لال ابن عبا : "فجاءت المبلبكة بالتابوت تحمله بٌن السماء واألرض وهم ٌنظرون إلى  

 .(2)التابوت ، حتى وضعته عند طالوت"
بنبوة شمعون، وسلموا الملن ولال السدي:"فؤصبح التابوت وما فٌه فً دار طالوت، فآمنوا  

 .(1)لطالوت"
ولال الربٌع: "وكان موسى فٌما لكر لنا، ترن التابوت عند فتاه ٌوشع بن نون، وهو فً  

البرٌة، فلكر لنا أن المبلبكة حملته من البرٌة حتى وضعته فً دار طالوت، فؤصبح التابوت فً 
 .(5)داره"
 : (ٓٔ)ة(، ولكروا فٌها أوجهاوتعددت ألوال أهل التفسٌر فً معنى )البمٌ 

 (٘ٔ)وروي عن عكرمة (ٗٔ()ٖٔ()ٕٔ)األلواح. لاله ابن عبا   (ٔٔ)أحدها : أن البمٌة: رضاض
 نحو للن. (2ٔ)ولتادة (ٙٔ)والسدي

 .(1ٔ)والثانً : أنها: العلم والتوراة ، وهو لول عطاء

                                                             

 .ٖٖٓ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٗ٘/ٔ(:ص25٘( صحٌح مسلم)ٕ)
 . 5ٗ٘/ٔ(:ص25ٙ( صحٌح مسلم)ٖ)
 .5ٕٗ/ٖالمرطبً:( تفسٌر ٗ)
 .5ٖٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٘)
 . ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/٘(:صٓٙٙ٘( أخرجه الطبري)2)
 .2ٙٗ/ٕ(:ص5ٕٙٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)1)
 .2ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٓٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)5)
 .ٖٙٔ/ٔ، و النكت والعٌون: 2ٔٗ-2ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: ٓٔ)
 .ٕٖ/ ٘(رضاض الشًء: فتاته تاج العرو  ٔٔ)
 .ٖٖٔ/٘(:ص1٘ٙ٘( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 . 2ٓٗ/ٕ(:ص1ٕٗٗ( أخرجه ابن أبً حاتم فً تفسٌره)ٖٔ)
 .ٖٖٖ/٘(: ص/51ٙ٘( وفً رواٌة اخرى اخرج الطبري)ٗٔ)
 .ٖٖٔ/٘(:ص 5ٕٙ٘( أخرجه الطبري)٘ٔ)
 .ٖٖٔ/٘(:ص5ٓٙ٘( أخرجه الطبري)ٙٔ)
 .ٖٖٔ/٘(:15ٙ٘(، و)11ٙ٘( أخرجه الطبري)2ٔ)
 .ٖٖٗ/٘(:ص:55ٙ٘( أخرجه الطبري)1ٔ)



ٔٗ 

 

 .(ٕ()ٔ)والثالث : أنها: الجهاد فً سبٌل هللا ، وهو لول الضحان
 أنها: التوراة وشًء من ثٌاب موسى ، وهو لول الحسن .والرابع : 

، (ٗ()ٖ)والخام : أنها:ثٌاب موسى وثٌاب هارون ولوحان من التوراة، والمن. لاله أبو صالح
 .(ٙ)، وعطٌة بن سعد(٘)والثوري

 .(1()2)الساد : أنها: العصا والنعبلن. لاله الثوري
 .(5)السابع: أنها: العصا وحدها. لاله وهب بن منبه

لال ابن عطٌة: " والصحٌح أن التابوت كانت فٌه أشٌاء فاضلة من بماٌا األنبٌاء وآثارهم  
فكانت النفو  تسكن إلى للن وتؤن  به وتموى فالمعهود أن هللا ٌنصر الحك واألمور الفاضلة 

 .(ٓٔ)عنده والسكٌنة على هلا فعٌلة مؤخولة من السكون كما ٌمال عزم عزٌمة ولطع لطٌعة"
ل الطبري: "وجابز أن ٌكون تلن البمٌة : العصا ، وكسر األلواح ، والتوراة ، أو بعضها ولا 

، والنعلٌن ، والثٌاب ، والجهاد فً سبٌل هللا وجابز أن ٌكون بعض للن ، وللن أمر ال ٌدرن 
علمه من جهة االستخراج وال اللؽة ، وال ٌدرن علم للن إال بخبر ٌوجب عنه العلم. وال خبر 

ل اإلسبلم فً للن للصفة التً وصفنا. وإل كان كللن ، فؽٌر جابز فٌه تصوٌب لول عند أه
 .(ٔٔ)وتضعٌؾ آخر ؼٌره ، إل كان جابزا فٌه ما للنا من المول"

 :(ٕٔ)[ على لولٌن1ٕٗواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:}آُل ُموسى َوآُل هاُروَن{]البمرة: 
ألن عمران هو ابن لاهث بن الوى بن ٌعموب  أحدهما: لالوا: األنبٌاء من بنى ٌعموب بعدهما،

 فكان أوالد ٌعموب آلهما.
 والثانً: ولٌل: مما تركه موسى وهرون. واآلل ممحم لتفخٌم شؤنهما.

[، اختلؾ أهل التفسٌر فً صفة حمل المبلبكة 1ٕٗولوله تعالى:}تَْحِملُهُ اْلْمبلَبَِكةُ{]البمرة:  
 :(ٖٔ)للن التابوت، على لولٌن

ل: تحمله المبلبكة بٌن السماء واألرض ، حتى تضعه بٌن أظهرهم. لاله ابن األول: لٌ
 .(2ٔ)، ولتادة(ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)عبا 

، (1ٔ)الثانً: ولال آخرون : معنى للن : تسوق المبلبكة الدواب التً تحمله. لاله الثوري
 .(ٕٓ)، ووهب بن منبه(5ٔ)ولتادة

                                                             

 .2ٔٗ/ٕ(:ص12ٕٗ( اخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .ٖٖٗ/٘(:ص2ٓٓ٘( واخرجه الطبري)ٕ)
 .2ٓٗ/ٕ(::ص1ٕٙٗ(، و)1ٕ٘ٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٖ)
 .ٕٖٖ/٘(:ص5ٗٙ٘( واخرجه الطبري)ٗ)
 .2ٔٗ/ٕ(:ص11ٕٗ( اخرجه ابن ابً حاتم)٘)
 .ٕٖٖ/٘(:ص5٘ٙ٘الطبري)( أخرجه ٙ)
 .ٖٖٖ/ ٘(:ص5ٙٙ٘( أخرجه الطبري)2)
 .2ٔٗ/ٕ(:ص11ٕٗ( اخرجه ابن ابً حاتم)1)
 .ٖٖٖ/ ٘(:ص52ٙ٘( أخرجه الطبري)5)
 .ٖٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٖٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .5ٕٗ-5ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٕٔ)
 وما بعدها. ٖٖٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٖٖ٘/٘(:ص2ٓٔ٘جه الطبري)( اخرٗٔ)
 .ٖٖ٘/٘(:ص:2ٕٓ٘( أخرجه الطبري)٘ٔ)
 . ٖٖ٘/٘(:ص2ٖٓ٘( أخرجه الطبري)ٙٔ)
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘/٘(:ص2ٓٗ٘( أخرجه الطبري)2ٔ)
 .ٖٖٙ/٘(:2ٓ٘٘( أخرجه الطبري)1ٔ)
 .2ٕٗ/ٕ(:ص5ٕٓٗ( أخرجه فً تفسٌره)5ٔ)
 .ٖٖٙ/٘(:ص2ٓٙ٘( أخرجه الطبري)ٕٓ)
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}تَْحِملُهُ اْلْمبلَبَِكةُ{، ولو لال  اللفظ ٌدل علٌه، إل لال تعالى:والراجح هو المول األول، ألن ظاهر  
تؤتً به المبلبكة، لجاز المول الثانً، لال الطبري: "ألن " الحمل " المعروؾ ، هو مباشرة 
الحامل بنفسه حمل ما حمل ، فؤما ما حمله على ؼٌره وإن كان جابزا فً اللؽة أن ٌمال " حمله " 

مل، وبؤن حمله كان عن سببه فلٌ  سبٌله سبٌل ما باشر حمله بنفسه ، فً بمعنى معونته الحا
تعارؾ النا  إٌاه بٌنهم. وتوجٌه تؤوٌل المرآن إلى األشهر من اللؽات ، أولى من توجٌهه إلى 

 .(ٔ)األنكر، ما ُوجد إلى للن سبٌل"
 :(ٕ)واختلفوا أٌن كان لبل أن ٌرد إلٌهم على لولٌن 
، كان فً أٌدي العمالمة ، ؼلبوا علٌه بنً (ٗ)، ووهب بن منبه (ٖ)األول: لال ابن عبا  

 إسرابٌل.
 :  كان فً برٌّة التٌه ، َخلََّفه هنان ٌوشع بن نون.(ٙ)، والربٌع(٘)الثانً: ولال لتادة

والراجح هو المول االول، " وللن أن هللا تعالى لكره لال مخبرا عن نبٌه فً للن الزمان  
إسرابٌل : " إن آٌة ملكه أن ٌؤتٌكم التابوت " ، و " األلؾ والبلم " ال تدخبلن لوله لمومه من بنً 

فً مثل هلا من األسماء إال فً معروؾ عند المتخاطبٌن به. ولد عرفه المخبر والمخبر. فمد علم 
بللن أن معنى الكبلم : إن آٌة ملكه أن ٌؤتٌكم التابوت اللي لد عرفتموه ، اللي كنتم تستنصرون 

فٌه سكٌنة من ربكم. ولو كان للن تابوتا من التوابٌت ؼٌر معلوم عندهم لدره ومبلػ نفعه به ، 
 .(2)لبل للن ، لمٌل : إن آٌة ملكه أن ٌؤتٌكم تابوت فٌه سكٌنة من ربكم"

 .(1)لال الزمخشري: "ولرئ : }ٌحمله{، بالٌاء" 
" أي إِن فً نزول التابوت لعبلمة  [،1ٕٗلوله تعالى:} إِنَّ فًِ لَِلَن آَلٌَةً لَكُْم{]البمرة:  

 .(5)واضحة أّن هللا اختاره لٌكون ملكاً علٌكم"
 .(ٓٔ)عن سعٌد بن جبٌر، "فً لول هللا: }للن{ ٌعنً: هلا" 

 .(ٔٔ)عن ابن عبا : "}إن فً للن آلٌة{ لال:عبلمة" 
 .(ٕٔ)منٌن"و لال دمحم بن إسحاق :"}إن فً للن آلٌة لكم{، أي: رسول هللا إلٌكم إن كنتم مإ 
لال ابن كثٌر: " أي : على صدلً فٌما جبتكم به من النبوة ، وفٌما أمرتكم به من طاعة  

 .(ٖٔ)طالوت"
[، أي: "إِن كنتم مإمنٌن باهلل والٌوم اآلخر"1ٕٗلوله تعالى:}إِْن كُْنتُْم ُمْإِمِنٌَن{]البمرة:  

(ٔٗ). 
 .(٘ٔ)وروي عن سعٌد فً لول هللا }مإمنٌن{ لال: "مصدلٌن" 
لال الطبري: " أن نبٌه أشموٌل لال لبنً إسرابٌل : إن فً مجٌبكم التابوت فٌه سكٌنة من  

ربكم وبمٌة مما ترن آل موسى وآل هارون حاملته المبلبكة " آلٌة لكم " ، ٌعنً : لعبلمة لكم 

                                                             

 .2ٖٖ-ٖٖٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٙٔ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  ٖٙٔ/٘تفسٌر الطبري:  ( انظر:ٕ)
 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/٘(:ص:ٓٙٙ٘( أخرجه الطبري)ٖ)
 .5ٖٔ-2ٖٔ/٘(:ص1٘ٙ٘( اخرجه الطبري)ٗ)
 . ٕٖٗ/٘(:صٕٙٙ٘( أخرجه الطبري)٘)
 .ٕٖٗ/٘(:صٖٙٙ٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .5ٖٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 1)
 .ٕٗٔ/ٔاسٌر: ( صفوة التف5)
 .2ٕٗ/ٕ(:ص5ٕٔٗ( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٕ(:ص5ٕٕٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٕ(:ص:5ٖٕٗ( اخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٕٔ)
 .1ٙٙ-2ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
 .1ٙٙ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .2ٕٗ/ٕ(:ص:5ٕٗٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘ٔ)
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وداللة ، أٌها النا  ، على صدلً فٌما أخبرتكم : أن هللا بعث لكم طالوت ملكا ، أن كنتم لد 
بتمونً فٌما أخبرتكم به من تملٌن هللا إٌاه علٌكم ، واتهمتمونً فً خبري إٌاكم بللن " إن كنتم كل

مإمنٌن " ، ٌعنً بللن : إن كنتم مصدلً عند مجًء اآلٌة التً سؤلتمونٌها على صدلً فٌما 
 .(ٔ)أخبرتكم به من أمر طالوت وملكه"

 :الفوائد
الى بعباده، حٌث ٌإٌد األمور باآلٌات لتموم الحجة؛ من فوابد اآلٌة: رحمة هللا سبحانه وتع - ٔ

لموله تعالى: } ولال لهم نبٌهم إن آٌة ملكه {؛ ولو شاء هللا عّز وجّل لفعل ما ٌفعل بدون آٌة، 
وانتمم من المكلبٌن، والمستكبرٌن؛ ولكن من رحمته عّز وجّل أنه ٌبعث باآلٌات حتى تطمبن 

من رسول أرسل إال أوتً ما على مثله ٌإمن البشر؛ الملوب، وحتى تموم الحجة؛ ولهلا ما 
افعلوا »وحصول اآلٌات حكمة ظاهرة؛ ألنه لو خرج رجل من بٌننا، ولال: أنا رسول هللا إلٌكم: 

؛ فإنه ال ٌطاع؛ ولكن «ما آمركم به، واتركوا ما أنهاكم عنه؛ وإال فإن دماءكم وأموالكم حبلل لً
 عل للرسل آٌات حتى تموم الحجة، وٌستجٌب النا .من رحمة هللا عّز وجّل، وحكمته أن ج

حٌث كان هلا التابوت مشتمبلً على  ومن فوابد اآلٌة: ما فً التابوت من اآلٌات العظٌمة، - ٕ
ما تركه آل موسى، وآل هارون من العلم، والحكمة من وجه؛ وكان أٌضاً سكٌنة للموم تسكن إلٌه 

 مطالبهم.نفوسهم، وللوبهم، وٌزدادون لوة فً 
ومنها: أن للسكٌنة تؤثٌراً على الملوب؛ لموله تعالى: } فٌه سكٌنة من ربكم {؛ وتؤمل كٌؾ  - ٖ

أضافه إلى ربوبٌته إشارة إلى أن فً للن عناٌة خاصة لهإالء الموم؛ والسكٌنة إلا نزلت فً 
 ماً.الملب اطمؤن اإلنسان، وارتاح، وانشرح صدره ألوامر الشرٌعة، ولَبِلها لبوالً تا

ومنها: إثبات المبلبكة؛ لموله تعالى: } تحمله المبلبكة {؛ وفً لوله تعالى: } المبلبكة {  - ٗ
 دلٌل على أن التابوت كبٌر.

ومنها: أن اآلٌات إنما ٌنتفع بها المإمن؛ لموله تعالى: } إن فً للن آلٌة لكم إن كنتم  - ٘
 مإمنٌن {.

التكرار؛ وهنا فً هله اآلٌة اجتمع التكرار، ومنها: تؤكٌد الشًء بؤدوات التؤكٌد، و - ٙ
واألدوات؛ فموله تعالى: } إن آٌة ملكه أن ٌؤتٌكم التابوت {، ثم لوله تعالى: } إن فً للن آلٌة لكم 
 {: فهلا أكد بالتكرار؛ وأكد أٌضاً بـ} إن {، والبلم: } إن فً للن آلٌة لكم {: فهلا أكد باألدوات.

وأن اإلٌمان أكبر ما ٌكون تؤثٌراً فً االنتفاع بآٌات هللا عّز وجّل؛ ومنها: فضٌلة اإلٌمان،  - 2
 لموله تعالى: } إن فً للن آلٌة لكم إن كنتم مإمنٌن {.

-ومنها: أن اإلنسان إلا ازداد إٌماناً ازداد فهماً لكتاب هللا سبحانه وتعالى، وسنّة رسوله  - 1
فإنه ٌزداد بزٌادة للن الوصؾ، وٌنمص بنمصانه؛ فكلما تم ؛ ألن الشًء إلا علك على وصؾ -ملسو هيلع هللا ىلص

 اإلٌمان كان انتفاع اإلنسان بآٌات هللا أكثر، وفهمه لها أعظم.
ومنها: أن المبلبكة أجسام؛ لموله تعالى: } تحمله المبلبكة {؛ وأما لول من ٌمول: إنهم  - 5

ل؛ ألن هللا تعالى ٌمول: عمول فمط؛ أو أنهم أرواح، ولٌ  لهم أجسام فمول ضعٌؾ؛ بل باط
أو على  -[ ؛ والنبً ملسو هيلع هللا ىلص رأى جبرٌل على خلمته ٔ}جاعل المبلبكة رسبًل أولً أجنحة{ ]فاطر: 

 .(ٔ)التً خلك علٌها له ستمابة جناح لد سد األفك -صورته 
 المرآن
َ ُمْبتَِلٌكُمْ  ا فََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد لَاَل إِن  ّللا  ٌَْس ِمنًِّ َوَمْن لَْم  }فَلَم  بِنََهٍر فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَلَ

ا َجاوَ  َزُه هَُو َوال ِذٌَن ٌَْطعَْمهُ فَِإن هُ ِمّنًِ إِال  َمِن اْغتََرَف غُْرفًَة بٌَِِدِه فََشِربُوا ِمْنهُ إاِل  لَِلٌاًل ِمْنُهْم فَلَم 

                                                             

 .2ٖٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
سورة النجم، باب )لمد رأى من آٌات ربه الكبرى(، حدٌث رلم  ٖ٘، كتاب التفسٌر، ٘ٔٗراجع البخاري ص (ٔ)

: معنى لول هللا عز وجل: )ولمد رءاه نزلة أخرى...(، 22، كتاب اإلٌمان، باب 2ٓ1، وصحٌح مسلم ص1٘1ٗ
 .2ٗٔ[ 1ٕٓ] ٕٖٗحدٌث رلم 



ٔ2 

 

ِ َكْم ِمْن فِئٍَة  آَمنُوا َمعَهُ لَالُوا اَل َطالَةَ لَنَا اْلٌَْومَ  بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه لَاَل ال ِذٌَن ٌَظُنُّوَن أَن ُهْم ُماَللُو ّللا 
ابِِرٌَن ) ُ َمَع الص  ِ َوّللا   [2ٕٗ({ ]البمرة : 2ٕٗلَِلٌلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثٌَِرةً بِِإْذِن ّللا 

 التفسٌر:
ن هللا ممتحنكم على الصبر بنهر أمامكم فلما خرج طالوت بجنوده لمتال العمالمة لال لهم: إ

ٌَّز المإمن من المنافك، فمن شرب منكم من ماء النهر فلٌ  منً، وال ٌصلح  تعبرونه؛ لٌتم
ص  للجهاد معً، ومن لم ٌلق الماء فإنه منً؛ ألنه مطٌع ألمري وصالح للجهاد، إال َمن ترخَّ

النهر انكبوا على الماء، وأفرطوا فً  واؼترؾ ؼُْرفة واحدة بٌده فبل لوم علٌه. فلما وصلوا إلى
الشرب منه، إال عدًدا للٌبل منهم صبروا على العطش والحر، واكتفوا بؽُْرفة الٌد، وحٌنبل تخلؾ 

وهم ثبلثمابة وبضعة عشر رجبل -العصاة. ولما عبر طالوت النهر هو والملة المإمنة معه 
لدرة لنا الٌوم بجالوت وجنوده األشداء،  لمبللاة العدو، ورأوا كثرة عدوهم وعدَّتهم، لالوا: ال

رون إخوانهم باهلل ولدرته لابلٌن: كم من جماعة للٌلة مإمنة  فؤجاب اللٌن ٌولنون بلماء هللا، ٌُلَّكِ
صابرة، ؼلبت بإلن هللا وأمره جماعة كثٌرة كافرة باؼٌة. وهللا مع الصابرٌن بتوفٌمه ونصره، 

 وحسن مثوبته.
ا   [، أي:" أي فلما خرج طالوت من البلد 5ٕٗفََصَل َطالُوُت بِاْلُجنُوِد {]البمرة:لوله تعالى:}فَلَمَّ

 . (ٔ)ٌصحبه هإالء الجند"
 .(ٕ)لال الزمخشري: فلما " انفصل عن بلده بالجنود" 
 .(ٖ)لال البؽوي: "أي خرج بهم" 
إلى أخرج ابن ابً حاتم بسنده " عن دمحم بن كعب المرظً، لال: فسار طالوت بالجنود  

 .(ٗ)جالوت، ٌعنً لوله: }فلما فصل طالوت بالجنود{"
ولال السدي:" ٌعنً لوله: }فلما فصل طالوت بالجنود{ لال: فخرجوا معه، وهم ثمانون ألفا،  

وكان جالوت من أعظم النا  وأشدهم بؤسا، فخرج ٌسٌر بٌن ٌدي الجند فبل ٌجتمع إلٌه أصحابه، 
 .(٘)حتى ٌهزم هو، من لمً"

. لال المرطبً: " فصلت الشًء (ٙ)فََصَل{، ٌعنً: " شخص بالجند ورحل بهم"ولوله}  
 .(2)فانفصل ، أي لطعته فانمطع"

لال الراؼب: " الجند: ٌمال للعسكر اعتباراً بالؽلظة من الجند ، أي األرض الؽلٌظة ثم ٌمال :  
 .(5)"(1)لكل مجتمع جند ، نحو : "األرواح جنود مجندة.."

منبه لال : خرج بهم طالوت حٌن استوسموا له ، ولم ٌتخلؾ عنه إال روي "عن وهب بن  
 .(ٓٔ)كبٌر لو علة ، أو ضرٌر معلور ، أو رجل فً ضٌعة ال بد له من تخلؾ فٌها"

وعن السدي لال : "لما جاءهم التابوت آمنوا بنبوة شمعون ، وسلموا ملن طالوت ، فخرجوا  
 .(ٔٔ)معه وهم ثمانون ألفا"

َ ُمْبتَِلٌكُْم بِنََهٍر{]البمرة:لوله تعالى:}    .(ٕٔ)[، أي: " أي مختبركم به"5ٕٗلَاَل إِنَّ َّللاَّ

                                                             

 .5ٙٗ/ٔفسٌر المراؼً: ( تٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .2ٕٗ/ٕ(:ص5ٕٙٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .2ٕٗ/ٕ(:ص5ٕ٘ٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘)
 .1ٖٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٓ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 . من حدٌث أبً هرٌرة.ٖٕٔٓ/ٗ(:ص1ٖٕٙ( صحٌح  مسلم)1)
 .ٔٔ٘/ٔالراؼب االصفهانً: ( تفسٌر 5)
 .5ٖٖ/٘(:ص2ٓ2٘( اخرجه الطبري)ٓٔ)
 .5ٖٖ/٘(:ص2ٓ1٘( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .ٕٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)



ٔ1 

 

 .(ٔ)لال النسفً: أي: مختبركم لٌتمٌز المحمك فً الجهاد من المعلر" 
 .(ٕ)"-وهو أعلم  -لال البؽوي: لال: إن هللا "مختبركم لٌرى طاعتكم  
مبتلٌكم بنهر{، لال : إن هللا ٌبتلً خلمه بما ٌشاء ، عن لتادة فً لول هللا تعالى : " }إن هللا  

 .(ٖ)لٌعلم من ٌطٌعه ممن ٌعصٌه"
 .(ٗ)وعن ابن عبا : }إن هللا مبتلٌكم بنهر{ ٌمول: بالعطش" 
ولٌل : إن طالوت لال للن، "ألنهم شكوا إلى طالوت للة المٌاه بٌنهم وبٌن عدوهم ، وسؤلوه  

بٌن عدوهم نهرا ، فمال لهم طالوت حٌنبل ما أخبر عنه أنه لاله أن ٌدعو هللا لهم أن ٌجري بٌنهم و
 .(٘)من لوله :} إن هللا مبتلٌكم بنهر{"

روي عن وهب بن منبه لال : "لما فصل طالوت بالجنود لالوا : إن المٌاه ال تحملنا ، فادع  
 .(ٙ)هللا لنا ٌجري لنا نهرا! فمال لهم طالوت : }إن هللا مبتلٌكم بنهر{ اآلٌة"

َ ُمْبتَِلٌكُْم{ وأن هللا أوحى   لال المرطبً: " استدل من لال أن طالوت كان نبٌا بموله : }إنَّ َّللاَّ
إلٌه بللن وألهمه ، وجعله اإللهام ابتبلء من هللا لهم. ومن لال لم ٌكن نبٌا لال : أخبره نبٌهم 

مٌز الصادق من شموٌل بالوحً حٌن أخبر طالوت لومه بهلا ، وإنما ولع هلا االبتبلء لٌت
 . (2)الكالب"
 :(1)ولد اختلفوا فً )النهر( على ثبلثة ألوال 

ًَ عن ابن عبا  األول: ُحِك
: أنه نهر بٌن األردن (ٕٔ)وعكرمة (ٔٔ)ولتادة (ٓٔ)والربٌع (5)

 وفلسطٌن.
 .(ٗٔ()ٖٔ)لال ابن كثٌر:" وهو نهر الشرٌعة المشهور" 

 .(ٔ)وأحد لولً ابن عبا  (٘ٔ)والثانً: ولٌل إنه نهر فلسطٌن.  وهو لول السدي

                                                             

 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .2ٖٗ/ٕ(:ص51ٕٗ، واخرجه ابن ابً حاتم)5ٖٖ/٘(:ص2ٓ5٘( أخرجه الطبري)ٖ)
 .2ٖٗ/ٕ(:ص52ٕٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .ٖٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 . ٖٓٗ/٘(:ص2ٔٓ٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٕٔ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 وما بعدها. 5ٖٖ/٘(  انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .ٖٓٗ/٘(:ص2ٔٗ٘( أخرجه الطبري)5)
 .ٖٓٗ/٘(:ص2ٕٔ٘( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٖٓٗ/٘(:ص2ٕٔ٘( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .2ٖٗ/ٕ(:صٕٔٓ٘حاتم)( لال ابن ابً ٕٔ)
 .1ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
وٌتكون عند التماء ثبلثة  كم ٖٓٙوطول سهله حوالً  كم ٕٔ٘، ٌبلػ طوله حوالً ببلد الشام (نهر ٌمر فًٗٔ)

مشكبل نهر  لبنان المادم من والحاصبانً فلسطٌن المادم من شمالً واللدانسورٌا منالمادم  بانٌا  روافد هً
ولد كون هلا  .الوادي المتصدع الكبٌر ونت جراء حدوثالتً تك بحٌرة طبرٌة اللي ٌصب فً األردن العلوي،

ٌرات أخرى مهمة، وعند خروجه من بحرٌة طبرٌة ٌكون نهر األردن السفلً وٌصب فٌه الشك عدة بحار وبح
فلسطٌن  ، وٌفصل النهر بٌنوجالوت ووادي كفرنجة ونهر الزرلاء نهر الٌرمونأٌضا روافد

 .ة بملوحتها العالٌةالمعروف البحر المٌت إلى ان ٌصب فً مٌاه واألردن التارٌخٌة
فً  والمسلمٌن الروم بٌن معركة الٌرمون ولد دارت فً تلن المنطمة معارن كثٌرة على ضفاؾ نهر األردن مثل 

والتً أنتصر فٌها المسلمٌن. وحدٌثا فً الثلث األخٌر من المرن العشرٌن  األردن منطمة الٌرمون شمال
 .بٌن الجٌش األردنً والجٌش اإلسرابٌلً وانتصر فٌها األردنٌونكمعركة الكرامة أحداث

ولد روى البزار بسند حسن والطبرانً وابن مندة فً كتاب معرفة الصحابة، ولكره الهٌثمً فً مجمع الزوابد 
ٌْن بن صرٌم السكونً لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص( ولال: رجال البزار ثمات5ٖٗ/2) لتماتلن المشركٌن » :، عن نَُه

 .«حتى ٌماتل بمٌتكم الدجال، على نهر األردن أنتم شرلٌه وهم ؼربٌه
 . ٖٔٗ/٘(:ص:2ٔٙ٘( أخرجه الطبري)٘ٔ)
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 .(ٕ)والثالث: ولٌل هو نهر األردن. لاله ابن شولب وهو أحد رواٌات ابن عبا 
وفً سبب ابتبلءهم بالنهر لٌل: أنهم شكوا إلى طالوت للة المٌاه بٌنهم وبٌن عدوهم ، وسؤلوه  

لما فصل  أن ٌدعو هللا لهم أن ٌجري بٌنهم وبٌن عدوهم نهرا، روي عن " وهب بن منبه لال :
طالوت بالجنود لالوا : إن المٌاه ال تحملنا ، فادع هللا لنا ٌجري لنا نهرا! فمال لهم طالوت :}إن 

 .(ٖ)هللا مبتلٌكم بنهر{اآلٌة"
 .(ٗ)[، "أي من شرب منه فبل ٌصحبنً"5ٕٗلوله تعالى:} فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَلٌََ  ِمنًِّ{]البمرة: 
 .(٘)ابً فً هله الحرب ، ولم ٌخرجهم بللن عن اإلٌمان"لال المرطبً: " أي لٌ  من أصح 
 .(ٙ)لال الماوردي: " أي: لٌ  من أهل والٌتً" 
 .(2)لال البؽوي: " أي لٌ  من أهل دٌنً وطاعتً" 
 .(1)لال المرطبً: " }شرب{، لٌل: معناه كرع" 
رٌمتنا وهدٌنا، أي لٌ  من أصحابنا وال على ط (5)ولد ورد فً الحدٌث "من ؼشنا فلٌ  منا" 

 : (ٓٔ)لال نابؽة اللبٌانً
 إلا حاولت فً أسد فجورا        فإنً لست منن ولست منً

 :(ٔٔ)ولول الشاعر
 لم أطعم نماخاً وال بردا شبت النساء سواكم       وإن فإن شبت حرمت

 .(ٕٔ) وهلا كثٌر فً كبلم العرب ؛ ٌمول الرجل البنه إلا سلن ؼٌر أسلوبه : لست منً 
[،" أي: من لم ٌشرب منه ولم ٌلله فإِنه 5ٕٗتعالى:} َوَمْن لَْم ٌَْطعَْمهُ فَإِنَّهُ ِمنًِّ{]البمرة: لوله  

 .(ٖٔ)من جندي اللٌن ٌماتلون معً"
لال الطبري:" ومن لم ٌلق ماء للن النهر فهو منً، ٌمول: هو من أهل والٌتً وطاعتً ،  

 .(ٗٔ)والمإمنٌن باهلل وبلمابه"

أي لم ٌلله. من :طعم كعلم الشًء، إلا لاله مؤكوال كان أو مشروبا، وفً لال الماسمً: "  
 .(ٙٔ) (٘ٔ)إٌثاره على )لم ٌشربه( إشعار بؤنه محظور تناوله ولو مع الطعام"

                                                                                                                                                                               

 . ٖٔٗ/٘(:ص2ٔ٘٘( أخرجه الطبري)ٔ)
 .2ٖٗ/ٕ(:ص55ٕٗوأخرجه ابن أبً حاتم)

 .2ٖٗ/ٕ(:صٕٓٓ٘ه ابن ابً حاتم)( أخرجٕ)
 .ٖٓٗ/٘(:ص2ٔٓ٘( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 . ٕٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .2ٖٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٙ)
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .ٕٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1)
 ، من حدٌث أبً هرٌرة.55/ٔ(:ص:ٔٓٔ( صحٌح مسلم)5)
 . ٕٕ٘/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 5ٕٓ/ٕ. والكتاب: 55ٔ( دٌوانه: ٓٔ)
. والنماخ: الماء العلب، 5ٖٙ/ٗ، وشواهد الكشاؾ: ٗٙ، واألضداد:5ٓٔ( البٌت للعرجً، وهو فً دٌوانه: ٔٔ)

 والبرد: النوم.
 .ٕٕ٘/ٖ( انظر: تفسٌر المطربً: ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .ٕٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .1ٕٔ/ٕن التؤوٌل: ( محاس٘ٔ)
( لال المرطبً: " دل على أن الماء طعام وإلا كان طعاما كان لوتا لبمابه والتٌات األبدان به فوجب أن ٌجري ٙٔ)

فٌه الربا ، لال ابن العربً : وهو الصحٌح من الملهب. لال أبو عمر لال مالن : ال بؤ  ببٌع الماء على الشط 
أبً حنٌفة وأبً ٌوسؾ. ولال دمحم بن الحسن : هو مما ٌكال وٌوزن ، بالماء متفاضبل وإلى أجل ، وهو لول 

فعلى هلا المول ال ٌجوز عنده التفاضل ، وللن عنده فٌه ربا ؛ ألن علته فً الربا الكٌل والوزن. ولال الشافعً : 
المرطبً:  ال ٌجوز بٌع الماء متفاضبل وال ٌجوز فٌه األجل ، وعلته فً الربا أن ٌكون مؤكوال جنسا".]تفسٌر

ٖ/ٕٕ٘.] 



ٕٓ 

 

[، " أي لكن من اؼترؾ للٌبلً من الماء 5ٕٗلوله تعالى:} إِالَّ َمِن اْؼتََرَؾ ُؼْرفَةً بٌَِِده{]البمرة: 
 .(ٔ)ؼلته فبل بؤ  بللن"لٌبلَّ عطشه وٌنمع 

 .(ٕ)لال الطبري:"ومن لم ٌطعم ماء للن النهر،إال ؼرفة ٌؽترفها بٌده ، فإنه منً" 
عن ابن عبا  :"}إال من اؼترؾ ؼرفة بٌده{ وأجزأ من اؼترؾ ؼرفة بٌده، وانمطع عنه  

 .(ٗ). وروي عن السدي، نحو للن"(ٖ)العطش"
وله: }إال من اؼترؾ ؼرفة بٌده{، لال: فً تلن وأخرج ابن ابً حاتم بسنده "عن الحسن، ل 

 .(٘)الؽرفة، ما شربوا وسموا دوابهم"
 .(ٙ)ولال أبو عمرو: )الؽرفة(: تكون من المرلة والؽرفة بالٌد" 
 :(2) [5ٕٗولد اختلفت المراءة فً لوله تعالى:} إِالَّ َمِن اْؼتََرَؾ ُؼْرفَةً بٌَِِده{]البمرة: 

 كثٌر ، وأبو عمرو بالفتح} َؼْرفًَة{.  األولى: لرأ نافع ، وابن
 الثانٌة: ولرأ البالون }ؼُْرفَةً{ بالضم.

والفرق بٌنهما أن )الؽُرفة( بالضم اسم للماء المشروب ، و)الؽَرفة( بالفتح اسم للفعل، لال  
الكسابً: "الؽرفة بالضم اللي ٌحصل فً الكؾ من الماء إلا ؼرؾ ، والؽرفة : بالفتح االؼتراؾ 

 .(1)م اسم والفتح مصدر"فالض
لال الراؼب: " والؽرؾ تناول الماء ، وٌمال للمعترؾ ؼرفة ، وللمرة ؼرفة ، والؽرٌؾ  

ً بالمؽترؾ ، وبهلا  الماء المعرض لبلؼتراؾ ، وتصور منه الرفع ، فسمً العلٌة ؼرفة تشبٌها
 .(5)النظر سمً مشربة ، وسمً الؽمام مادام عرفه كؤنه لرطوبته معترؾ"

المرطبً: " االؼتراؾ : األخل من الشًء بالٌد وبآلة ، ومنه المؽرفة ، والؽَرؾ مثل  لال 
االؼتراؾ.. ولال بعض المفسرٌن: الؽَرفة بالكؾ الواحد والؽُرفة بالكفٌن. ولال بعضهم : كبلهما 

 :  (ٓٔ)لؽتان بمعنى واحد. ولال علً رضً هللا عنه : األكؾ أنظؾ اآلنٌة ، ومنه لول الحسن

 ٌدلفون إلى ماء بآنٌة         إال اؼترافا من الؽدران بالراحال 
 .(ٔٔ)الدلٌؾ : المشً الروٌد"

[، " أي شرب الجٌش منه إِال فبة للٌلة 5ٕٗلوله تعالى:} فََشِربُوا ِمْنهُ إِالَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم{]البمرة: 
 .(ٕٔ)صبرت على العطش"

 .(ٖٔ)لال الماسمً: أي: شربوا "إلى حد االرتواء" 
روي عن لتادة : " }فمن شرب منه فلٌ  منً ومن لم ٌطعمه فإنه منً إال من اؼترؾ  

ؼرفة بٌده فشربوا منه إال للٌبل منهم{، فشرب الموم على لدر ٌمٌنهم. أما الكفار فجعلوا ٌشربون 
 .(ٗٔ)فبل ٌروون ، وأما المإمنون فجعل الرجل ٌؽترؾ ؼرفة بٌده فتجزٌه وتروٌه"

                                                             

 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .2ٗٗ/ٕ(:صٕٗٓ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .2ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٗ)
 .2ٗٗ/ٕ(:صٕ٘ٓ٘( تفسٌر ابن ابً حاتم)٘)
 .2ٗٗ/ٕ(:ص2ٕٓ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2)
 .ٖٔٓ/ٌٔر البؽوي: ( تفس1)
 .ٔٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5)
 . ٖٖ٘/ٔ، والبٌت من شواهد المحرر الوجٌز: ٗٙٔ( هو أبو نوا ، والبٌت فً دٌوانه: ٓٔ)
 .ٖٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٔ)
 .ٖٖٗ/٘(:ص2ٔ2٘( أخرجه الطبري)ٗٔ)
. 



ٕٔ 

 

}فمن شرب منه فلٌ  منً ومن لم ٌطعمه فإنه منً إال من اؼترؾ ؼرفة وعن الربٌع : "  
بٌده فشربوا منه إال للٌبل منهم{، ٌعنً المإمنٌن منهم، وكان الموم كثٌرا ، فشربوا منه إال للٌبل 

 .(ٔ)منهم ٌعنً المإمنٌن منهم. كان أحدهم ٌؽترؾ الؽرفة فٌجزٌه للن وٌروٌه"
 م ٌشربوا على لولٌن: واختلفوا فً )الملٌل( اللٌن ل 

 .(ٕ)األول: فمال السدي : "كانوا أربعة آالؾ"
 .(ٖ)الثانً: ولال سعٌد بن جبٌر: "ثبلثمابة وبضعة عشر" 
والمول الثانً هو الصحٌح، ٌدل علٌه ما روي "عن البراء لال : كنا أصحاب دمحم صلى هللا  

ٌن جاوزوا معه النهر ولم علٌه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الل
 .(ٗ)ٌجاوز معه إال مإمن بضعة عشر وثبلثمابة"

ا َجاَوَزهُ هَُو َوالَِّلٌَن َءاَمنُوا َمعَهُ{]البمرة:  [، " أي: لما اجتاز النهر مع 5ٕٗلوله تعالى:} فَلَمَّ
 .(٘)اللٌن صبروا على العطش والتعب"

معه{، لال: فبرأ اللٌن شربوا من روي عن ابن عبا : "}فلما جاوزه هو واللٌن آمنوا  
 .(ٙ)اإلٌمان، وأثبت اللٌن اؼترفوا بؤٌدٌهم، فؤثبت لهم اإلٌمان"

 .(2)لال المرطبً: " وأكثر المفسرٌن : على أنه إنما جاز معه النهر من لم ٌشرب جملة" 
لال الراؼب: " وجوز الطرٌك وسطه ، و )جاز منه( كؤنه عبر الجوز ، فكثر حتى صار  

الجاٌز لما ال ٌكره ، وعلى نحوه لٌل سابػ ، وهو من ساغ الطعام فً الحلك ، وجاوز ، وتجاوز 
 .(1)استعٌر له هلا البناء"

ٌَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه{]البمرة:  [، ٌعنً: لال فرٌك منهم: 5ٕٗلوله تعالى:} لَالُوا الَ َطالَةَ لَنَا ال
 .(5)لابد جٌشهم جالوت فنحن للة وهم كثرة كاثرة""ال لدرة لنا على لتال األعداء مع 

 .(ٓٔ)لال الماسمً: " ألنه سلبت شجاعتهم" 

روي " عن السدي لال: فنظروا إلى جالوت، رجعوا ولالوا: ال طالة لنا الٌوم بجالوت  
وجنوده وكان جالوت من أعظم النا  وأشدهم بؤسا، فخرج ٌسٌر بٌن ٌدي الجند، فبل ٌجتمع إلٌه 

 .(ٔٔ)، حتى ٌهزم هو من لمً"أصحابه
 .(ٕٔ)وعن الربٌع، لال: "فجاء جالوت فً عدد كثٌر وعدة" 
 :(ٖٔ) [5ٕٗولد اختلؾ أهل التفسٌر فً اللٌن لالوا:}الَ َطالَةَ لََنا الٌَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه{]البمرة: 

                                                             

 .ٖٗ/٘(:ص 2ٔ5٘الطبري)( أخرجه ٔ)
 .2ٗٗ/ٕ(:ص5ٕٓ٘وفً رواٌة ابن ابً حاتم)

 .2ٖٗ/ٕ(:صٕٕٓ٘. وابن ابً حاتم)ٖٗٗ/٘(:ص2ٕٓ٘( أخرجه الطبري)ٕ)
 .2٘ٗ/ٕ(:صٕٓٔ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
.  ولكر ابن أبً حاتم وجهٌن آخرٌن: 5ٕٓ/  2(رواه البخاري فً المؽازي : باب : عدة أصحاب بدر: ٗ)
نٌم بن لٌ ، لال لنا األشعري: أنتم الٌوم على عدة أصحاب طالوت، ٌوم جالوت. لال: كم كنتم  (:عن ؼٕٗٔ٘)

 لال: خمسٌن ومابتٌن، أو خمسٌن وثبلثمابة.
(: "عن سعٌد بن جبٌر، لال عدة أصحاب طالوت، عدد أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم بدر ... ٕ٘ٔ٘والوجه الثانً:)

 [.2٘ٗ/ٕ: تفسٌره: ثبلثمابة وستون". ]انظر
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .2٘ٗ/ٕ(:صٕٕٔ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕ٘٘/ٖ( تفسٌر المطرطبً: 2)
 .ٔٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 1)
 . ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .1ٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
 .2ٙٗ/ٕ(:صٕٙٔ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .2ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٔ٘اتم)( أخرجه ابن ابً حٕٔ)
 .1ٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٖٔ)



ٕٕ 

 

، وابن  (ٕ)ولتادة ،(ٔ)أحدهما : أنه لال للن َمْن للّت بصٌرته من المإمنٌن ، وهو لول الحسن
 .(ٖ)زٌد

والثانً : ولٌسوا ممن شهد لتال جالوت وجنوده ، ألنهم انصرفوا عن طالوت ومن ثبت معه 
لمتال عدو هللا جالوت ومن معه ، وهم اللٌن عصوا أمر هللا لشربهم من النهر، وهو لول ابن 

 .(٘)، والسدي (ٗ)عبا 
 . وهللا أعلم.(ٙ)المفسرٌنوالراجح هو المول الثانً، وهو اختٌار جمهور  
بلَلُواْ هللِا{]البمرة:  [، " أي: لال اللٌن ٌعتمدون بلماء 5ٕٗلوله تعالى:} لَاَل الَِّلٌَن ٌَظُنُّوَن أَنَُّهم مُّ

 .(2)هللا وهم الصفوة األخٌار والعلماء األبرار من أتباع طالوت"
 .(ٔ)ٌمنون"روي عن السدي: }اللٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا{: اللٌن ٌست 

                                                             

 . ولم اجد الرواٌة عند الطبري وابن ابً حاتم.1ٖٔ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٔ)
 ..ٖٔ٘/٘(:ص2ٖٙ٘( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٖٔ٘/٘(:ص:1ٖٗ٘( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٖ٘ٗ/٘(:ص:2ٕٕ٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٖٓ٘/٘(:ص2ٖٗ٘( أخرجه الطبري)٘)
لال الرازي:" ال خبلؾ بٌن المفسرٌن أن اللٌن عصوا هللا وشربوا من النهر رجعوا إلى بلدهم ولم ٌتوجه  (ٙ)

معه إلى لماء العدو إال من أطاع هللا تعالى فً باب الشرب من النهر، وإنما اختلفوا فً أن رجوعهم إلى بلدهم 
 كان لبل عبور النهر أو بعده، وفٌه لوالن:

 معه إال المطٌع، واحتج هلا المابل بؤمور: األول: أنه ما عبر 
األول: أن هللا تعالى لال: فلما جاوزه هو واللٌن آمنوا معه فالمراد بموله: اللٌن آمنوا معه اللٌن وافموه فً تلن  

الطاعة، فلما لكر هللا تعالى كل العسكر، ثم خص المطٌعٌن بؤنهم عبروا النهر، علمنا أنه ما عبر النهر أحد إال 
 مطٌعٌن.ال

الحجة الثانٌة: اآلٌة المتمدمة وهً لوله تعالى حكاٌة عن طالوت فمن شرب منه فلٌ  منً أي لٌ  من أصحابً 
فً سفري، كالرجل اللي ٌمول لؽٌره: لست أنت منا فً هلا األمر، لال: ومعنى فشربوا منه أي لٌتسببوا به إلى 

 الرجوع، وللن لفساد دٌنهم وللبهم.
الممصود من هلا االبتبلء أن ٌتمٌز المطٌع عن العاصً والمتمرد، حتى ٌصرفهم عن نفسه  الحجة الثالثة: أن

وٌردهم لبل أن ٌرتدوا عند حضور العدو، وإلا كان الممصود من هلا االبتبلء لٌ  إال هلا المعنى كان الظاهر 
 أنه صرفهم عن نفسه فً للن الولت وما ألن لهم فً عبور النهر.

استصحب كل جنوده وكلهم عبروا النهر واعتمدوا فً إثبات هلا المول على لوله تعالى حكاٌة المول الثانً: أنه 
عن لوم طالوت لالوا ال طالة لنا الٌوم بجالوت وجنوده ومعلوم أن هلا الكبلم ال ٌلٌك بالمإمن المنماد ألمر ربه، 

 من وجوه:بل ال ٌصدر إال عن المنافك أو الفاسك، وهله الحجة ضعٌفة، وبٌان ضعفها 
أحدها: ٌحتمل أن ٌمال: إن طالوت لما عزم على مجاوزة النهر وتخلؾ األكثرون لكر المتخلفون أن علرنا فً  

هلا التخلؾ أنه ال طالة لنا الٌوم بجالوت وجنوده فنحن معلورون فً هلا التخلؾ، ألصى ما فً الباب أن ٌمال: 
: }ال طالة لنا الٌوم بجالوت{ إنما ولع بعد المجاوزة، إال أنا إن الفاء فً لوله: فلما جاوزه تمتضً أن ٌكون لولهم

نمول ٌحتمل أن ٌمال: إن طالوت والمإمنٌن لما جاوزوا النهر ورأوا الموم تخلفوا وما جاوزوه، سؤلهم عن سبب 
لرب  التخلؾ فلكروا للن، وما كان النهر فً العظم بحٌث ٌمنع من المكالمة، وٌحتمل أن ٌكون المراد بالمجاوزة

 حصول المجاوزة، وعلى هلا التمدٌر فاإلشكال أٌضا زابل.
والجواب الثانً: أنه ٌحتمل أن ٌمال: المإمنون اللٌن عبروا النهر كانوا فرٌمٌن: بعضهم ممن ٌحب الحٌاة وٌكره 
هللا الموت وكان الخوؾ والجزع ؼالبا على طبعه، ومنهم من كان شجاعا لوي الملب ال ٌبالً بالموت فً طاعة 

 تعالى.
 فالمسم األول: هم اللٌن لالوا: ال طالة لنا الٌوم.

 والمسم الثانً: هم اللٌن أجابوا بمولهم: كم من فبة للٌلة ؼلبت فبة كثٌرة.
والجواب الثالث: ٌحتمل أن ٌمال: المسم األول من المإمنٌن لما شاهدوا للة عسكرهم لالوا: / ال طالة لنا الٌوم 

أن نوطن أنفسنا على المتل، ألنه ال سبٌل إلى الفرار من أمر هللا، والمسم الثانً لالوا: ال  بجالوت وجنوده فبل بد
نوطن أنفسنا بل نرجو من هللا الفتح والظفر، فكان ؼرض األولٌن الترؼٌب فً الشهادة والفوز الجنة، وؼرض 

واحد من المولٌن ما ٌنمض  الفرٌك الثانً الترؼٌب فً طلب الفتح والنصرة، وعلى هلا التمدٌر ال ٌكون فً
 [.ٖٔ٘-ٕٔ٘/ٙاآلخر".]مفاتٌح الؽٌب: 

 .ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)



ٕٖ 

 

 .(ٕ)لال البؽوي: "" ٌستٌمنون"
 : (ٖ)ولد لكر العلماء فً )الظن( ها هنا وجوها 

أحدها : أنه بمعنى الٌمٌن، ومعناه :اللٌن ٌستٌمنون أنهم مبللوا هللا، " أطلك لفظ الظن على 
 .(ٗ)الٌمٌن على سبٌل المجاز لما بٌن الظن والٌمٌن من المشابهة فً تؤكد االعتماد"

"عن سعٌد: فً لوله: اللٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا لال: اللٌن شروا أنفسهم هلل، روي  
 .(٘)ووطنوها على الموت"

ّمة  ومن للن لول درٌد بن الصُّ
(ٙ): 

ًّ المَسّردِ  ًْ ُمَدجج       َسراتُُهُم فً الفارس  فملت لهم ظُنّوا بِؤَْلَف
 أي تٌمنوا .

 ا هللا بالمتل فً الولعة.والثانً : بمعنى اللٌن ٌظنون أنهم مبللو
لال المرطبً: " و)الظن( هنا بمعنى الٌمٌن ، وٌجوز أن ٌكون شكا ال علما ، أي لال اللٌن  

ولد   .(2)ٌتوهمون أنهم ٌمتلون مع طالوت فٌلمون هللا شهداء ، فولع الشن فً المتل"
ِ أَحَ -ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا ُ ِلمَاَءهُ":" َمْن أََحبَّ ِلمَاَء َّللاَّ ِ َكِرَه َّللاَّ ُ ِلمَاَءهُ، َوَمْن َكِرهَ ِلَماَء َّللاَّ بَّ َّللاَّ

(1). 
والثالث: لٌل: معنى }اللٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا{، أي: مبللوا ثواب هللا بسبب هله الطاعة، 

األمر، وللن ألن أحدا ال ٌعلم عالبة أمره، فبل بد أن ٌكون ظانا راجٌا وإن بلػ فً الطاعة أبلػ 
 إال من أخبر هللا بعالبة أمره.

 .(5)لال الرازي: " وهلا لول أبً مسلم وهو حسن" 
والرابع: أن ٌكون المعنى: لال اللٌن ٌظنون أنهم مبللوا طاعة هللا، وللن ألن اإلنسان ال 
ٌمكنه أن ٌكون لاطعا بؤن هلا العمل اللي عمله طاعة، ألنه ربما أتى فٌه بشًء من الرٌاء 
والسمعة، وال ٌكون بنٌة خالصة فحٌنبل ال ٌكون الفعل طاعة، إنما الممكن فٌه أن ٌظن أنه أتى 

 به على نعت الطاعة واإلخبلص.
، وإنما جعله ظنا ال ٌمٌنا (ٓٔ)الخام : ولٌل: ٌعنً اللٌن ٌظنون أنهم مبللوا وعد هللا بالظفر
األولى ما كان إال على سبٌل  ألن حصوله فً الجملة وإن كان لطعا إال أن حصوله فً المرة

 حسن الظن.
ِ{]البمرة:  [، أي كثٌراً ما ؼلبت 5ٕٗلوله تعالى:} َكْم ِمْن فِبٍَة لَِلٌلٍَة َؼلََبْت فِبَةً َكِثٌَرةً ِبإِْلِن َّللاَّ

 .(ٔٔ)الجماعة الملٌلة الجماعة الكثٌرة بإِرادة هللا ومشٌبته"
نفسهم على المتل، وؼلب على ظنونهم أنهم ال لال الرازي: " وهإالء المإمنون لما وطنوا أ 

 .(ٕٔ)ٌتخلصون من الموت، ال جرم لٌل فً صفتهم: إنهم ٌظنون أنهم مبللوا هللا"
                                                                                                                                                                               

 .2ٙٗ/ٕ(:ص1ٕٔ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٖٔ٘/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: 1ٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖٔ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .2ٙٗ/ٕ(:ص5ٕٔ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
(دٌوان درٌد بن الصمة الجشمً : جمعه و حممه و شرحه دمحم خٌر البماعً، تمدٌم الدكتور شاكر الفخام ٙ)

 . ٗٗٔ، وتؤوٌل مشكل المرآن: ٖٗٔ/2ٔ، ولد ورد البٌت فً: اللسان:2ٗهـ: ص ٔٓٗٔمنشورات دار لتٌبة 
 .ٕ٘٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 حدٌث عبادة بن الصامت.. من 1ٖٕٙ/٘(:صٕٗٔٙ( صحٌح البخاري)1)
 .ٖٔ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: 5)
( لال الرازي: فالمراد بالـ}سكٌنة{ على لول بعض المفسرٌن "أنه كان فً التابوت كتب إلهٌة نازلة على ٓٔ)

األنبٌاء المتمدمٌن، دالة على حصول النصر والظفر لطالوت وجنوده، ولكنه ما كان فً تلن الكتب أن النصر 
المرة األولى أو بعدها، فموله: اللٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا ٌعنً اللٌن ٌظنون أنهم مبللوا والظفر ٌحصل فً 

 [.ٖٔ٘/ٙوعد هللا بالظفر".]مفاتٌح الؽٌب: 
 .ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .ٖٔ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)



ٕٗ 

 

 .(ٔ)عن ابن عبا " }بإلن هللا{، ٌمول: بؤمر هللا" 
لال ابن كثٌر:" فشجعهم علماإهم ]وهم[ العالمون بؤن وعد هللا حك فإن النصر من عند هللا  

 .(ٕ)كثرة عدد وال عدد"لٌ  عن  
 .(ٖ)لال الصابونً: " فلٌ  النصر عن كثرة العدد وإِنما النصر من عند هللا" 
 .(ٗ)لال البؽوي:" بمضابه وإرادته" 
 .(ٙ). من "فؤوت رأسه بالسٌؾ وفؤٌته أي لطعته"(٘)لال ابن حجر: " لوله: }فِبَةً{ أي: جماعة" 
أنهم مبللوا هللا كم من فبة للٌلة ؼلبت فبة كثٌرة بإلن وروي "عن لتادة: }لال اللٌن ٌظنون  

هللا وهللا مع الصابرٌن{،لال: تلمى المإمنٌن، بعضهم أفضل من بعض جدا وعزما، وهم كلهم 
 .(2)مإمنون"
وعن ابن عبا : "}كم من فبة للٌلة ؼلبت فبة كثٌرة بإلن هللا وهللا مع الصابرٌن{: فؤثبت هللا  

لال المرطبً: " وفً  .(1)ن لالوا: كم من فبة للٌلة ؼلبت فبة كثٌرة بإلن هللا"اإلٌمان لهإالء اللٌ
لولهم رضً هللا عنهم : }َكْم ِمْن فِبٍَة لَِلٌلٍَة{ اآلٌة تحرٌض على المتال واستشعار للصبر والتداء 

 بمن صدق ربه.
نٌات الفاسدة : هكلا ٌجب علٌنا نحن أن نفعل   لكن األعمال المبٌحة وال -أي المرطبً-للت 

منعت من للن حتى ٌنكسر العدد الكبٌر منا لدام الٌسٌر من العدو كما شاهدناه ؼٌر مرة ، وللن 
بما كسبت أٌدٌنا وفً البخاري : لال أبو الدرداء : إنما تماتلون بؤعمالكم. وفٌه مسند أن النبً 

ل فاسدة والضعفاء مهملون والصبر ملسو هيلع هللا ىلص لال : "هل ترزلون وتنصرون إال بضعفابكم". فاألعما
 }َ للٌل واالعتماد ضعٌؾ والتموى زابلة. لال هللا تعالى : }اْصِبُروا َوَصابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّمُوا َّللاَّ

ِ فَتََوكَّلُوا{ ]المابدة : ٕٓٓ]آل عمران :  َ َمَع الَِّلٌَن اتَّمَْوا ٖٕ[ ولال : }َوَعلَى َّللاَّ [ ولال : }إِنَّ َّللاَّ
ُ َمْن ٌَْنُصُرهُ{ ]الحج : 1َٕٔوالَِّلٌَن هُْم ُمْحِسنُوَن{ ]النحل :  ٌَْنُصَرنَّ َّللاَّ [ ولال : ٓٗ[ ولال : } َولَ

َ َكثٌِراً لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن{ ]األنفال :  [. فهله أسباب النصر ٘ٗ}إِلَا لَِمٌتُْم فِبَةً فَاثْبُتُوا َواْلكُُروا َّللاَّ
دنا ؼٌر موجودة فٌنا ، فإنا هلل وإنا إلٌه راجعون على ما أصابنا وحل وشروطه وهً معدومة عن

بنا! بل لم ٌبك من اإلسبلم إال لكره ، وال من الدٌن إال رسمه لظهور الفساد ولكثرة الطؽٌان وللة 
الرشاد حتى استولى العدو شرلا وؼربا برا وبحرا ، وعمت الفتن وعظمت المحن وال عاصم إال 

 .(5)من رحم"
إلا كان اإلمام المرطبً ٌمول عن زمانه هلا الوصؾ، وهو لرٌب من الصدر األول،  لت:ل 

 زماننا!! إنا هلل وإنا إلٌه راجعون. عن فمالا نمول نحن

                                                             

 .22ٗ/ٕ(:صٖٕٕ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .1ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٖٗٔ/ٔاسٌر: ( صفوة التفٖ)
 .ٕٖٓ/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٗ)
، 5ٖ، وابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: 22/ٔ، وهلا لول أبً عبٌدة فً مجاز المرآن: 21ٔ( الهدي: ٘)

ب، وابن جرٌر فً جامع البٌان:  ٔ٘ٔ/ٔأ، والواحدي فً البسٌط: 2ٗٔ/ٔوالثعلبً فً الكشؾ والبٌان: 
، والشوكانً فً ٖٖٖٙ/٘، وابن منظور فً لسان العرب: ٕ٘ٙ/ٕ، وابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: ٕٖ٘/٘

، وؼٌرهم. والمراد بالجماعة: الجماعة المتظاهرة اللٌن ٌرجع بعضهم إلى بعض فً التعاون 5ٖٗ/ٔفتح المدٌر: 
. وفسر لوم الفبة: بالفرلة، انظر: معانً المرآن وإعرابه للزجاج: 15ٖوالتعاضد. انظر: المفردات للراؼب: 

، والصحاح للجوهري: 1ٓ٘/٘ٔ، وتهلٌب اللؽة لؤلزهري: ٕٗ٘/ٔ، ومعانً المرآن للنحا : ٕٖٕ/ٔ
، وال فرق فً المعنى إل 1ٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون للماوردي: 55ٕ/ٔ، وزاد المسٌر البن الجوزي: ٖٔ٘ٗ/ٙ

 المراد واحد، وهللا أعلم. 
 .ٕ٘٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .2ٙٗ/ٕ(:صٕٕٓ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)2)
 .2ٙٗ/ٕ(:صٕٕٔ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)1)
 .ٕ٘٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5)



ٕ٘ 

 

ابِِرٌَن{]البمرة:  ُ َمَع الصَّ [،" أي معهم بالحفظ والرعاٌة والتؤٌٌد ومن 5ٕٗلوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(ٔ)هللا"كان هللا معه فهو منصور بحول 

لال الرازي: " ٌحتمل أن ٌكون هلا لوال لللٌن لالوا: }كم من فبة للٌلة{، وٌحتمل أن ٌكون  
 .(ٕ)لوال من هللا تعالى، وإن كان األول أظهر"

وعن عطاء بن دٌنار، "أن سعٌد بن جبٌر، لال: الصبر اعتراؾ العبد هلل، بما أصاب منه،  
 .(ٖ)ٌجزع الرجل وهو متجلد، ال ٌرى منه إال الصبر" واحتسابه عند هللا، ورجاء ثوابه ولد

ولال ابن زٌد: "الصبر فً بابٌن: فصبر على ما أحب هللا وإن ثمل، وصبر على ما ٌكره  
 .(ٗ)وإن نازعت إلٌه الهوى. فمن كان هكلا فهو من الصابرٌن"

نٌا فشبهها ولد لكر بعض من ٌتعاطى ؼوامض المعانً : أن "هله اآلٌة مثل ضربه هللا للد 
هللا بالنهر والشارب منه والمابل إلٌها والمستكثر منها والتارن لشربه بالمنحرؾ عنها والزاهد 
 .(٘)فٌها ، والمؽترؾ بٌده ؼرفة باآلخل منها لدر الحاجة ، وأحوال الثبلثة عند هللا مختلفة"

عن الظاهر ، لال المرطبً: "ما أحسن هلا لوال ما فٌه من التحرٌؾ فً التؤوٌل والخروج  
 .(ٙ)لكن معناه صحٌح من ؼٌر هلا"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أنه ٌنبؽً للمابد أن ٌتفمد جنوده؛ لموله تعالى: } فصل طالوت بالجنود {  - ٔ

 أي مشى بهم، وتدبر أحوالهم، ورتبهم.
ٕ -  ً ، أو ومنها: أنه ٌجب على المابد أن ٌمنع من ال ٌصلح للحرب سواء كان مخلالً، أو مرجفا

ملحداً؛ لموله تعالى: } فمن شرب منه فلٌ  منً ومن لم ٌطعمه فإنه منً إال من اؼترؾ ؼرفة 
بٌده {؛ والفرق بٌن المخلل، والمرجؾ، أن المخلِّل هو اللي ٌخلل الجٌش، وٌمول: ما أنتم 
 بمنتصرٌن؛ والمرجؾ هو اللي ٌخوؾ من العدو، فٌمول: العدو أكثر عدداً، وألوى استعداداً...

 وما أشبه للن.
ومنها: أن من الحكمة اختٌار الجند؛ لٌظهر من هو أهل للمتال، ومن لٌ  بؤهل؛ وٌشبه  - ٖ

هلا ما ٌصنع الٌوم، وٌسمى بالمناورات الحربٌة؛ فإنها عبارة عن تدرٌب، واختٌار للجند، 
التحمل، والثبات، والسبلح: كٌؾ ٌنفلون الخطة التً تعلَّموها؛ فٌجب أن نختبر لدرة الجند على 
 والطاعة؛ واألسالٌب الحربٌة مؤخولة من هلا؛ ولكنها متطورة حسب الزمان.

 ومنها: أن طالوت امتحنهم على ثبلثة أوجه: - ٗ
 الوجه األول: من شرب من النهر كثٌراً؛ فهلا لد تبرأ منه.

 .-أي من جنوده الممربٌن  -الوجه الثانً: من لم ٌشرب شٌباً؛ فهلا من طالوت 
 الوجه الثالث: من شرب منه ؼرفة بٌده؛ فهلا لم ٌتبرأ منه؛ وظاهر اآلٌة أنه مثل الوجه الثانً.
وهلا االبتبلء: أوالً لٌعلم به من ٌصبر على المشمة ممن ال ٌصبر؛ فهو كالتروٌض والتمرٌن 

 على الصبر؛ ثانٌاً: لٌعلم به من ٌمتثل أوامر المابد، ومن ال ٌمتثل.
ة: أن أكثر عباد هللا ال ٌنفل أمر هللا؛ لموله تعالى: } فشربوا منه إال للٌبًل ومن فوابد اآلٌ - ٘

[ ؛ ولال ٖٔمنهم {؛ وهلا أمر ٌشهد به الحال. لال هللا تعالى: }وللٌل من عبادي الشكور{ ]سبؤ: 

                                                             

 .ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٗٔ٘/ٙ( مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .22ٗ/ٕ(:صٕٕٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .22ٗ/ٕ(:صٕٕ٘٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .ٕٔ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٕٔ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)



ٕٙ 

 

[ ؛ وثبت عن النبً ٙٔٔتعالى: }وإن تطع أكثر من فً األرض ٌضلون عن سبٌل هللا{ ]األنعام: 
 ؛ فالطابع للٌل، والمعاند كثٌر.(ٔ) أن بعث النار من بنً آدم تسعُمابة وتسعةٌ وتسعون من األلؾملسو هيلع هللا ىلص
ومنها: جواز إخبار اإلنسان بالوالع إلا لم ٌترتب علٌه مفسدة؛ ألنهم لالوا: } ال طالة لنا  - ٙ

ها دلٌبلً على أن الجبان فً الٌوم بجالوت وجنوده {؛ ولد ٌمال: إن هلا ال تدل علٌه اآلٌة؛ وأن فٌ
 لُعر دابم، ورعب؛ لمولهم: } ال طالة لنا الٌوم بجالوت وجنوده {.

ومنها: أن اإلٌمان موجب للصبر، والتحمل؛ لموله تعالى: } لال اللٌن ٌظنون أنهم مبللوا  - 2
 هللا كم من فبة للٌلة ؼلبت فبة كثٌرة بإلن هللا وهللا مع الصابرٌن {.

هللا سبحانه وتعالى ٌبتلً عباده إما بفوات محبوب؛ أو حصول مكروه؛ لٌعلم ومنها: أن  - 1
سبحانه وتعالى صبرهم؛ ولهلا نظابر؛ منها ما لصه سبحانه عن بنً إسرابٌل حٌن حرم علٌهم 
عاً؛ وفً ؼٌر ٌوم السبت ال  صٌد الحوت فً ٌوم السبت؛ فكانت الحٌتان تؤتً ٌوم السبت ُشرَّ

ً فً ٌوم الجمعة؛ فإلا جاءت الحٌتان ٌوم ٌرون شٌباً؛ فصنعوا حٌ لة؛ وهً أنهم وضعوا شباكا
السبت دخلت فً هلا الشبان، ثم نشبت فٌه؛ فإلا كان ٌوم األحد استخرجوها منه؛ فكان فً للن 

وهم  -رضوان هللا علٌهم  -حٌلة على محارم هللا؛ ولهلا انتمم هللا منهم؛ وولع للن أٌضاً للصحابة 
فابتبلهم هللا بصٌد تناله أٌدٌهم، ورماحهم؛ ولكنهم رضً هللا عنهم امتنعوا عن فً حال اإلحرام: 
ابتبلهم هللا سبحانه وتعالى بهلا النهر، وكانوا عطاشاً،  -أعنً أصحاب طالوت  -للن؛ وهإالء 

فمال لهم نبٌهم: } فمن شرب منه فلٌ  منً ومن لم ٌطعمه فإنه منً إال من اؼترؾ ؼرفة بٌده 
.} 
فوابد اآلٌة: أن هللا عّز وجّل عند االبتبلء ٌرحم الخلك بما ٌكون فٌه بماء حٌاتهم؛ ومن  - 5

 لموله تعالى هنا: } إال من اؼترؾ ؼرفة بٌده {؛ ألنهم ال بد أن ٌشربوا للنجاة من الموت.
ومنها: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } فمن شرب {، ولوله تعالى: } إال من اؼترؾ  - ٓٔ

 ضاؾ الفعل إلٌهم.{، حٌث أ
ومنها: أن الملٌل من النا  هم اللٌن ٌصبرون عند البلوى؛ لموله تعالى: } فشربوا منه  - ٔٔ

 إال للٌبلً منهم{.
الً؛ لموله تعالى: } ال طالة لنا الٌوم  - ٕٔ ومنها: أن من النا  من ٌكون مرجفاً، أو مخّلِ

لون؛ وفً نف  الولت أٌض  اً مرجفون.بجالوت وجنوده {؛ هإالء مخلِّ
ومنها: أن الٌمٌن ٌحمل اإلنسان على الصبر، والتحمل، واألمل، والرجاء؛ لموله تعالى:  - ٖٔ

} لال اللٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا كم من فبة للٌلة ؼلبت فبة كثٌرة بإلن هللا وهللا مع الصابرٌن 
لٌوم بجالوت وجنوده {؛ فردوا {؛ مع الٌمٌن لالوا هلا المول لؽٌرهم لما لال أولبن: } ال طالة لنا ا

 علٌهم.
ومنها: إثبات مبللاة هللا؛ لموله تعالى: } لال اللٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا {، كما لال  - ٗٔ

 [ .ٙتعالى: }ٌا أٌها اإلنسان إنن كادح إلى ربن كدحاً فمبللٌه{ ]االنشماق: 
ظن استعمال الٌمٌن؛ لموله ومنها: أن الظن ٌؤتً فً محل الٌمٌن؛ بمعنى أنه ٌستعمل ال - ٘ٔ

 تعالى: } لال اللٌن ٌظنون أنهم مبللوا هللا {.
ومنها: أنه لد تؽلب الفبة الملٌلة فبة كثٌرة بإلن هللا؛ وهلا لد ولع فٌما سبك من األمم،  - ٙٔ

؛ ولد تُؽلَب الفبة الكثٌرة، وإن كان الحك معها، كما فً «بدر»وولع فً هله األمة مثل ؼزوة 
 ؛ لكن لسبب.«حنٌن»ؼزوة 
ومنها: أن الولابع، والحوادث ال تكون إال بإلن هللا؛ وهلا ٌشمل ما كان من فعله تعالى؛  - 2ٔ

 وفعل مخلولاته؛ لموله تعالى: } بإلن هللا {.

                                                             
، 1ٖٖٗ، لصة ٌؤجوج ومؤجوج، حدٌث رلم 2، كتاب أحادٌث األنبٌاء، باب: 2ٕٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

، لوله: "ٌمول هللا آلدم أخرج بعث النار من كل ألؾ تسعمابة 5ٙ، كتاب اإلٌمان، باب 2ٔ1وأخرجه مسلم ص
 .ٕٕٕ[ 25ٖ] ٕٖ٘وتسعة وتسعٌن"، حدٌث رلم 
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ومنها: إثبات اإللن هلل سبحانه وتعالى؛ وهو ٌنمسم إلى لسمٌن: إلن كونً؛ وإلن  - 1ٔ
ً لوله تعالى: }لل آهلل ألن لكم أم على هللا تفترون{ شرعً؛ ففً هله اآلٌة: إلن كونً؛ وف

[ : هلا شرعً؛ وفً لوله تعالى: } أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدٌن ما لم ٌؤلن 5٘]ٌون : 
 [ هلا شرعً أٌضاً.ٕٔبه هللا { ]الشورى: 

 ومنها : فضٌلة الصبر؛ لموله تعالى: } وهللا مع الصابرٌن {. - 5ٔ
وهللا مع الصابرٌن {؛ فإن للت: هله  } :معٌة هلل عّز وجّل؛ لموله تعالىومنها: إثبات ال - ٕٓ

اآلٌة ظاهرها تخصٌص معٌة هللا بالصابرٌن مع أنه فً آٌات أخرى أثبت معٌته لعموم النا ؛ 
فمال تعالى: }هو اللي خلك السماوات واألرض فً ستة أٌام ثم استوى على العرش ٌعلم ما ٌلج 

ا وما ٌنزل من السماء وما ٌعرج فٌها وهو معكم أٌنما كنتم{ ]الحدٌد: فً األرض وما ٌخرج منه
[ ؛ هلا عام، ولال تعالى: }ما ٌكون من نجوى ثبلثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم ٗ

[ ؛ فالجواب: أن هله المعٌة 2وال أدنى من للن وال أكثر إال هو معهم أٌنما كانوا{ ]المجادلة: 
عامة تمتضً اإلحاطة بالخلك علماً،  بة، والنصر، والتؤٌٌد؛ وتلن معٌةخاصة تمتضً اإلثا

وسمعاً، وبصراً، وسلطاناً، وؼٌر للن من معانً ربوبٌته؛ والمعٌة التً أضافها هللا إلى نفسه 
منها ما ٌمتضً التهدٌد؛ ومنها ما ٌمتضً التؤٌٌد؛ ومنها ما هو لبٌان اإلحاطة، والشمول؛ فمثال 

[ ، 1ٌٌٕٔد لوله تعالى: }إن هللا مع اللٌن اتموا واللٌن هم محسنون{ ]النحل: اللي ٌمتضً التؤ
[ ، ولوله تعالى عن نبٌه دمحم ٙٗولوله تعالى لموسى، وهارون: }إنً معكما أسمع وأرى{ ]طه: 

تخفون [ ؛ ومثال اللي ٌمتضً التهدٌد لوله تعالى: }ٌسٓٗملسو هيلع هللا ىلص: }ال تحزن إن هللا معنا{ ]التوبة: 
[ ؛ 1ٌٓٔبٌتون ما ال ٌرضى من المول{ ]النساء:  من النا  وال ٌستخفون من هللا وهو معهم إل

 [ .ٗومثال ما ٌمتضً اإلحاطة لوله تعالى: }وهو معكم أٌنما كنتم{ ]الحدٌد: 
 فإن للت: ما الجمع بٌن إثبات المعٌة هلل عّز وجّل، وإثبات العلّو له .

ما؛ إل ال ٌلزم من كونه معنا أن ٌكون حاالا فً األمكنة التً نحن فالجواب: أنه ال تنالض بٌنه
فٌها؛ بل هو معنا وهو فً السماء، كما نمول: الممر معنا، والمطب معنا، والثرٌا معنا، وما أشبه 

 للن مع أنها فً السماء.
بر ومن فوابد اآلٌة: الترؼٌب فً الصبر؛ لموله تعالى: } وهللا مع الصابرٌن {؛ والص - ٕٔ

 ثبلثة أنواع:
األول: صبر على طاعة هللا : بؤن ٌحب  اإلنسان نفسه على الطاعة، فٌموم بها من ؼٌر ملل، 

 وال ضجر.
 الثانً: الصبر عن محارم هللا: بؤن ٌحب  نفسه عما حرم هللا علٌه من لول، أو عمل.
دره هللا من الثالث: الصبر على ألدار هللا المإلمة: بؤن ٌحب  نفسه عن التسخط على ما ٌم

 المصابب العامة، والخاصة.
 وأعبلها األول، ثم الثانً، ثم الثالث.

 المرآن
ٌْنَا َصْبراً َوثَبِّْت أَْلَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَ  ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه لَالُوا َرب نَا أَْفِرْغ َعلَ ى اْلمَْوِم }َولَم 

 [ٕٓ٘اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة:
 التفسٌر:

ولما ظهروا لجالوت وجنوده، ورأوا الخطر رأي العٌن، فزعوا إلى هللا بالدعاء والضراعة 
لابلٌن: ربنا أنزل على للوبنا صبًرا عظًٌما، وثبت ألدامنا، واجعلها راسخة فً لتال العدو، ال 

 تفر ِمن هول الحرب، وانصرنا بعونن وتؤٌٌدن على الموم الكافرٌن.
ا   [، أي:" ولما ظهر طالوت َٕٓ٘بَرُزوا ظهروا ِلجالُوَت َوُجنُوِدِه{]البمرة:لوله تعالى:} َولَمَّ

 .(ٔ)ومن معه من المإمنٌن لجالوت وجنوده وشاهدوا أمامهم من العدد والعدد"

                                                             

 . ٕٙٔ/ٔ( التفسٌر الواضح: ٔ)
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 .(ٔ)لال الماسمً:" إل دنوا منه" 
 .(ٕ)لال النسفً:" خرجوا لمتالهم" 
  ً لوجه أمام للن الجٌش الجرار جٌش  لال الصابونً:" أي ظهروا فً الفضاء المتسع وجها

 .(ٖ)جالوت المدّرب على الحروب"
لال ابن عثٌمٌن:" أي ظهر طالوت، وجنوده؛ مؤخول من )البراز(، وهً األرض الواسعة  

 .(٘()ٗ)البارزة الظاهرة"
من أصحاب طالوت لعدوهم  -وهم للٌل  -لال ابن كثٌر: " أي : لما واجه حزب اإلٌمان  

 .(ٙ)وهم عدد كثٌر" -أصحاب جالوت 
لال المراؼً:" ولما ظهر طالوت ومن معه من المإمنٌن ألعدابه الفلسطٌنٌٌن جالوت  

 .(2)وجنوده ، وشاهدوا ما هم علٌه من كثرة العدد والعدد"
 .(1)لال أبو حٌان:" والمبارزة فً الحرب، أن ٌظهر كل لرن لصاحبه بحٌث ٌراه لرنه" 
المكان المرتفع ، وبرز " حصل فٌه " ، وصار عبارة عن الظهور ، لال الراؼب:" البرز :  

ولٌل للمشهور بالفضل : برز ، و " امرأة برزة " لٌل عفٌفة ، ألن رفعة المرأة بالعفة ، ألن لفظ 
 .(5)البرزة التضى للن ، واألكثر أن البرزة هً التً ال تستمر"

األفٌح من األرض المتسع. وكان جالوت لال المرطبً:" }بََرُزوا{ صاروا فً الَبراز وهو  
أمٌر العمالمة وملكهم ظله مٌل. وٌمال : إن البر من من نسله ، وكان فٌما روي فً ثبلثمابة ألؾ 

 .(ٓٔ)فار . ولال عكرمة : فً تسعٌن ألفا "
وأخرج ابن أبً حاتم بسنده عن " وهب بن منبه ٌحدث، لال: لما برز طالوت لجالوت، لال 

إلً من ٌماتلنً فإن لتلنً فلكم ملكً، وإن لتلته فلً ملككم فؤتً بداود إلى جالوت: أبرزوا 
طالوت، فماضاه إن لتله، أن ٌنكحه ابنته، وأن ٌحكمه فً ماله. لال: فؤلبسه طالوت سبلحه، فكره 

داود أن ٌماتله بسبلح ولال: إن هللا لم ٌنصرنً علٌه، لم ٌؽننً السبلح شٌبا، فخرج إلٌه بالممبلع 
ة فٌها أحجار، ثم برز له. فمال له جالوت: أنت تماتلنً  لال داود: نعم. لال: وٌلن، ما وبمخبل

خرجت إال كما ٌخرج إلى الكلب بالممبلع والحجارة.. ألبددن لحمن وألطعمنن الٌوم الطٌر 
والسباع، فمال له داود: بل أنت عدو هللا، شر من الكلب. فؤخل داود حجرا، فرماه بالممبلع، 

ٌن عٌنٌه، حتى نفلت فً دماؼه، فصرخ جالوت وانهزم من معه، واحتز داود فؤصاب ب
 .(ٔٔ)رأسه"

ٌْنا َصْبراً{]البمرة: [، " أي : أنزل علٌنا صبًرا من ٕٓ٘لوله تعالى:} لالُوا َربَّنا أَْفِرْغ َعلَ
 .(ٕٔ)عندن"

                                                             

 .1ٖٔ/ٕالتؤوٌل/ ( محاسن ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕ)
 .ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .1ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
( لال الطبري:" ومعنى لوله :}برزوا{ صاروا بالبراز من األرض ، وهو ما ظهر منها واستوى. ولللن لٌل ٘)

ما كانوا ٌمضون حاجتهم فً البراز من للرجل الماضً حاجته : " تبرز " ، ألن النا  لدٌما فً الجاهلٌة ، إن
األرض. وللن كما لٌل : " تؽوط " ، ألنهم كانوا ٌمضون حاجتهم فً " الؽابط " من األرض ، وهو المطمبن 

 [.ٖٗ٘/٘منها ، فمٌل للرجال : " تؽوط " أي صار إلى الؽابط من األرض".]تفسٌر الطبري: 
 .5ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .2ٔٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً:2)
 .51ٔ/ٕ( البحر المحٌط: 1)
 .ٖٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5)
 .ٕٙ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .22ٗ/ٕ(:ص2ٕٕ٘(، و)ٕٕٙ٘( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .5ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
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وه أوال ألنه لال الماسمً:"أي: أفضه علٌنا وأكرمنا به لمتالهم فبل نجزع للجراحات، وإنما طلب
 .(ٔ)مبلن األمر"

 .(ٕ)لال السعدي:" أي: لو للوبنا، وأوزعنا الصبر" 
لال ابن عثٌمٌن:" إفراغ الشًء على الشًء ٌدل على عمومه له؛ والمعنى امؤل للوبنا،  

 .(ٖ)وأجسادنا صبراً حتى نثبت"
لنموى على لتال  لال الصابونً:" ربنا أفْض علٌنا صبراً ٌعمنا فً جمعنا وفً خاصة نفوسنا 

 .(ٗ)أعدابن"
لال الراؼب:" والفرغ : خلو المكان لما فٌه ، وخلو لي الشؽل من شؽله ، وسمً فرغ الدلو  

 .(٘)فرؼاً باعتبار انصباب الماء عنه ، وضربه ضربة مفرؼة لدم البدن"
 .(ٙ)لال الشوكانً:" اإلفراغ: الصب أي اصببه علٌنا حتى ٌفٌض وٌؽمرنا" 
حٌان:" الصبر : هنا حب  النف  للمتال ، فزعوا إلى الدعاء هلل تعالى فنادوا بلفظ لال أبو  

الرب الدال على اإلصبلح وعلى الملن ، ففً للن إشعار بالعبودٌة . ولولهم : أفرغ علٌنا صبراً 
سإال بؤن ٌصب علٌهم الصبر حتى ٌكون مستعلٌاً علٌهم ، وٌكون لهم كالظرؾ وهم 

 .(2)كالمظروفٌن فٌه "
لال المرطبً:" ولما رأى المإمنون كثرة عدوهم تضرعوا إلى ربهم ؛ وهلا كموله :} َوَكؤٌَِّْن  

ٍ لَاتََل َمعَهُ ِربٌُِّّوَن َكِثٌٌر{ ]آل عمران :  ًّ [ إلى لوله }َوَما َكاَن لَْولَُهْم إِالَّ أَْن لَالُوا َربَّنَا ِٙٗٔمْن نَبِ
[ اآلٌة، وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلا لمً العدو ٌمول فً المتال : 2ٗٔ اْؼِفْر لَنَا لُنُوَبنَا{ ]آل عمران :

                                                             

 .1ٖٔ/ٕ(محاسن التؤوٌل/ ٔ)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .1ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
. لال الصابونً: دعوا هللا ضارعٌن إِلٌه بثبلث دعوات تفٌد إِدران أسباب النصر، ٖٗٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٗ)

 فمالوا:
 أوالً: ربنا أفْض علٌنا صبراً ٌعمنا فً جمعنا وفً خاصة نفوسنا لنموى على لتال أعدابن. 

 فرار سبٌبلً ِإلى للوبنا.ثانٌا: لالوا:}َوثَبِّْت أَْلَداَمنَا{ أي ثبتنا فً مٌدان الحرب وال تجعل لل
ثالثا: ولالوا }وانصرنا َعلَى الموم الكافرٌن{ أي انصرنا على من كفر بن وكلب رسلن وهم جالوت 

 [.ٖٗٔ/ٔوجنوده.]انظر: صفوة التفاسٌر: 
 .ٖٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 .ٖٕ٘/ٕ( فتح المدٌر: ٙ)
 .51ٔ/ٕ( البحر المحٌط: 2)
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، وكان ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول إلا لمً العدو : " اللهم إنً أعول بن من شرورهم (ٔ)"اللهم بن أصول وأجول"
 .(ٖ)، ودعا ٌوم بدر حتى سمط رداإه عن منكبٌه ٌستنجز هللا وعده "(ٕ)وأجعلن فً نحورهم"

[، " أي ثبتنا فً مٌدان الحرب وال تجعل للفرار ٕٓ٘لوله تعالى:}َوثَّبِْت أَْلداَمنا{]البمرة: 
 .(ٗ)سبٌبلً إِلى للوبنا"

اخرج ابن ابً حاتم بسنده عن دمحم بن إسحاق أنه لال: "}وثبت ألدامنا{، لال: سؤلوه أن ٌثبت  
 .(٘)ألدامهم"
 .(ٙ)داء وجنبنا الفرار والعجز"لال ابن كثٌر: " أي : فً لماء األع 
 .(2)لال النسفً:" بتموٌة للوبنا وإلماء الرعب فً صدور عدونا" 
 .(1)لال السعدي:" وثبت ألدامنا عن التزلزل والفرار" 
« األلدام»لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً اجعلها ثابتة ال تزول: فبل نفر، وال نهرب؛ وربما ٌراد بـ  

 .(5)بٌت الملوب أٌضاً"ما هو أعم من للن؛ وهو تث
لال الشوكانً:" هلا عبارة عن الموة وعدم الفشل ٌمال ثبت لدم فبلن على كلا إلا استمر له  

 .(ٓٔ)ولم ٌزل عنه وثبت لدمه فً الحرب إلا كان الؽلب له والنصر معه"
ٌكون لال أبو حٌان:" لال أبو حٌان:" وهو كناٌة عن تشجٌع للوبهم وتموٌتها ، ولما سؤلوا ما  

 .(ٔٔ)مستعلٌاً علٌهم من الصبر سؤلوا تثبٌت ألدامهم وإرساخها"
لال الراؼب:" الثبات : اللزوم فً المكان ، وعنه استعٌر لول ثابت ، أي صحٌح ال ٌبطل ،  

 .(ٕٔ)وفبلن ثبت الممام لمن ال ٌبرح مولفه فً الحرب منهزماً"
[، " أي انصرنا على من كفر بن ٕٓ٘اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة:لوله تعالى:} َواْنُصْرنَا َعلَى اْلمَْوِم  

 .(ٖٔ)وكلب رسلن وهم جالوت وجنوده"

                                                             

اللفظ، وفً رواٌة:" كان إلا أراد سفرا لال : اللهم بن أصول ، وبن أجول ، وبن  ( لم اجد الحدٌث بهلأ)
مسند  - 2( ، وابن جرٌر الطبري فً "التهلٌب" )رلمٕٖٙٔ( ، والبزار )5ٔٔو  5ٓ/ ٔأسٌر". أخرجه أحمد )

، عن  علً( وصححه ، عن أبً سبلم عبدالملن ابن مسلم بن سبلم ، عن عمران بن ظبٌان ، عن حكٌم بن سعد
 . علً رضً هللا عنه : أن رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم : فلكره

 : وهلا إسناد ضعٌؾ ؛ رجاله ثمات ؼٌر عمران بن ظبٌان ؛ فمال البخاري:" فٌه نظر". -األلبانً-للت
بن ( لكن فٌه "وبن ألاتل" مكان "وٕٖٙٔبرلم ) -وكلا البزار " : والحدٌث عزاه السٌوطً ألحمد ، فمال المناوي

، لال الهٌثمً : "رجالهما ثمات" ا هـ . فإشارة المصنؾ لحسنه تمصٌر ، بل حمه الرمز لصحته. كلا  -أسٌر" 
لال ، وكؤنه لم ٌرجع بنفسه إلى إسناد الحدٌث لٌتعرؾ على رجاله ، ولٌتبٌن له تساهل الهٌثمً فً توثٌمهم ، 

 . بن سفٌان ثم ابن حبان على تنالضه فٌهوفٌهم عمران هلا اللي ضعفه األبمة ، ولم ٌوثمه ؼٌر ٌعموب 
وبن ألاتل" مكان "وبن أسٌر" " : والحدٌث لد صح من حدٌث أن  رضً هللا عنه نحوه ؛ لكن فً الؽزو ، ولال 

(. انظر: لسلسلة ٖٕٙٙ( ، وفً "صحٌح أبً داود" )ٕٙٔوهو مخرج فً "الكلم الطٌب" ) . . وهو لفظ البزار
 .12ٔ/ 5الضعٌفة والموضوعة " 

( والحاكم ) 2ٙ٘ٗ( وابن حبان ) 2ٖٗٓٔ( والنسابً فً الكبرى ) 2ٖ٘ٔ( أبو داود )52ٖ٘ٔ(رواه أحمد )ٕ)
( والطبرانً فً الكبٌر واألوسط جمٌعهم من طرٌك معال بن هشام به ، ورواه عن لتادة ؼٌر هشام ولد 5ٕٕٙ

  أعلم. أعرضت عن لكرهم طلباً لئلختصار، وظاهر سنده الصحة إلى أنه منمطع. وهللا
 .ٕٙ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .21ٗ/ٕ(:ص5ٕٕ٘( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .5ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1)
 .1ٕٕ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٓٔ)
 .51ٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٔٔ)
 .ٖٔ٘/ٔتفسٌر الراؼب االصفهانً: ( ٕٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)



ٖٔ 

 

نا علٌهم حتى نؽلبهم"  لال ابن عثٌمٌن:" أي لّوِ
(ٔ). 

 .(ٕ)لال الشوكانً:" ولكر النصر بعد سإال تثبٌت األلدام لكون الثانً هو ؼاٌة األول" 
جاإوا بالوصؾ الممتضً لخلالن أعدابهم ، وهو الكفر لال أبو حٌان:" أي : أعنا علٌهم ، و 

، وكانوا ٌعبدون األصنام ، وفً لولهم : ربنا ، إلرار هلل تعالى بالوحدانٌة ، ولرار له 
 .(ٖ)بالعبودٌة"

لال المراؼً:" ولمد راعوا الترتٌب الطبٌعً فً الدعاء بحسب األسباب الؽالبة ، إل الصبر  
 .(ٗ)النصر ، وأولى النا  بنصر َّللّا المإمنون"سبب الثبات ، والثبات سبب 

لال الماسمً:" وهله اآلٌة تدل على أن من حزبه أمر فإنه ٌنبؽً له سإال المعونة من هللا،  
 .(٘)والتوفٌك، واالنمطاع إلٌه تعالى"

 .(ٙ)لال السعدي:" من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفارا" 
نده لد ٌكون بزٌادة لوته وجرأته ، وبإلماء الرعب فً للوب لال الراؼب: " ونصر هللا ع 

فً للن بالمول فمط ، فالمول لٌ   -أعدابه ، وؼٌر للن ، ولم ٌعن أنهم رؼبوا إلى هللا عز وجل 
بمؽن ما لم ٌعاضده فعل ، وال الفعل بمؽن ما لم تعاضده النٌة ، فالمعنى لما برزوا رؼبوا إلى 

 .(2)ٌاتهم أن ٌمدهم بالصبر ، وتثبٌت المدم والنصرة على الكفرة"هللا بممالهم واجتهادهم ون
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: أن من تمام العبودٌة أن ٌلجؤ العبد إلى ربه عند الشدابد؛ لموله تعالى: }  - ٔ
 ولما برزوا لجالوت وجنوده لالوا ربنا أفرغ علٌنا صبراً {.

د الشدابد سبب لنجاته، وإجابة دعوته، لموله تعالى ومنها: أن التجاء اإلنسان إلى هللا عن - ٕ
[ ؛ وأما اعتماد اإلنسان على نفسه، واعتداده بها ٕٔ٘بعد للن: } فهزموهم بإلن هللا { ]البمرة: 

ً وضالت  فسبب لخلالنه، كما لال تعالى: }وٌوم حنٌن إل أعجبتكم كثرتكم فلم تؽن عنكم شٌبا

؛ وهلا مشهد عظٌم فً الوالع؛ فإن كثٌراً من النا  إلا [ ٕ٘علٌكم األرض بما رحبت{ ]التوبة: 
أعطاه هللا سبحانه وتعالى نعمة فً بدنه، أو ماله، أو أهله ٌرى أن للن من حوله، ولوته، 

ال إلى  -وكسبه؛ وهلا خطؤ عظٌم؛ بل هو من عند هللا؛ هو اللي مّن به علٌن؛ فانظر إلى األصل 
األصل سفه فً العمل، وضبلل فً الدٌن؛ ولهلا ٌجب ؛ والنظر إلى الفرع، وإهمال -الفرع 

علٌن إلا أنعم هللا علٌن بنعمة أن تثنً على هللا بها بلسانن، وتعترؾ له بها فً للبن، وتموم 
 بطاعته بجوارحن.

ومن فوابد اآلٌة: اضطرار اإلنسان إلى ربه فً تثبٌت لدمه على طاعة هللا؛ لموله تعالى:  - ٖ
 } وثبت ألدامنا{.

ً لئلباحة؛ لموله تعالى: } وانصرنا على الموم الكافرٌن {؛ لم  - ٗ ومنها: لكر ما ٌكون سببا
ٌمولوا: على أعدابنا؛ كؤنهم ٌمولون: انصرنا علٌهم من أجل كفرهم؛ وهلا فً ؼاٌة ما ٌكون من 

 البعد عن العصبٌة، والحمٌة؛ ٌعنً ما طلبنا أن تنصرنا علٌهم إال ألنهم كافرون.
 المرآن

ا ٌََشاءُ  ُ اْلُمْلَن َواْلِحْكَمةَ َوَعل َمهُ ِمم  ِ َولَتََل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاهُ ّللا   َولَْواَل َدْفُع }فََهَزُموهُْم بِِإْذِن ّللا 
َ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِمٌَن ) ِ الن اَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَفََسَدِت اْْلَْرُض َولَِكن  ّللا  { ]البمرة : (ّٕٔ٘للا 

ٕ٘ٔ] 

                                                             

 .1ٕٕ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٕٙٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 .51ٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٖ)
 . 2ٔٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .1ٖٔ/ٕ(محاسن التؤوٌل/ ٘)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٖٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2)



ٖٕ 

 

 التفسٌر:
جالوَت لابَد الجبابرة، وأعطى هللا عز وجل داود  -علٌه السبلم-فهزموهم بإلن هللا، ولتل داود 

بعد للن الملن والنبوة فً بنً إسرابٌل، وَعلَّمه مما ٌشاء من العلوم. ولوال أن ٌدفع هللا ببعض 
هل المعصٌة هلل والشرن به، لفسدت بعًضا، وهم أ -وهم أهل الطاعة له واإلٌمان به-النا  

األرض بؽلبة الكفر، وتمكُّن الطؽٌان، وأهل المعاصً، ولكن هللا لو فضل على المخلولٌن 
 جمٌعًا.
 .(ٔ)[، " أي: ؼلبوهم ولهروهم"ٕٔ٘لوله تعالى:} فََهَزُموهُْم{]البمرة: 

 .(ٕ)لال المرطبً: " فكسروهم"
منهزم أي انثنى بعضه على بعض مع الجفاؾ ومنه لال الشوكانً:" الهزم الكسر ومنه سماء 

ما لٌل فً زمزم إنها هزمة جبرٌل أي هزمها برجله فخرج الماء والهزم ما ٌكسر من ٌاب  
 .(ٖ)الحطب وتمدٌر الكبلم فؤنزل هللا علٌهم النصر"
ِ{]البمرة:  لوالن: [، لكر أهل التفسٌر فً )الهزٌمة(ٕٔ٘لوله تعالى:} فََهَزُموهُم بِإِْلِن َّللاَّ

 أحدهما : أنها لٌست من فعلهم وإنما أضٌفت إلٌهم مجازاً .
 والثانً : أنهم لما ألجبوا إلٌها صارواْ سبباً لها ، فؤضٌفت إلٌهم لمكان اإللجاء . 

ِ{]البمرة:  .(ٗ)[، أي: "بنصر هللا"ٕٔ٘لوله تعالى:}بِإِْلِن َّللاَّ
 .(٘)لال البؽوي:" أي بعلم هللا تعالى"

 .(ٙ)ً:" أي بؤمره وإرادته"ولال الشوكان
 .(2)لال النسفً:" بمضابه"

ِ{]البمرة:  [، لكر أهل التفسٌر فً )الهزٌمة( لوالن:ٕٔ٘لوله تعالى:} فََهَزُموهُم بِإِْلِن َّللاَّ
 أحدهما : أنها لٌست من فعلهم وإنما أضٌفت إلٌهم مجازاً .

 والثانً : أنهم لما ألجبوا إلٌها صارواْ سبباً لها ، فؤضٌفت إلٌهم لمكان اإللجاء . 
ِ{]البمرة:  [ وجهٌن:ٕٔ٘ولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }بِإِْلِن َّللاَّ

 أحدهما : بؤمر هللا لهم بمتالهم.
 الثانً : بمعونة هللا لهم على لتالهم .

[،أي: "باشر لتل ملن الكفار بٌده لشجاعته ولوته ٕٔ٘الُوَت{]البمرة:لوله تعالى:} َولَتََل َداُوُد جَ 
 .(1)وصبره"

لال المرطبً: " وللن أن طالوت الملن اختاره من بٌن لومه لمتال جالوت ، وكان رجبل 
لصٌرا مسماما مصفارا أصؽر أزرق ، وكان جالوت من أشد النا  وألواهم وكان ٌهزم الجٌوش 

 .(5)بكسر الهمزة" -وهو رأ  العمالمة على ٌده. وهو داود بن إٌشى وحده ، وكان لتل جالوت 
لال البن كثٌر: " لكروا فً اإلسرابٌلٌات : أنه لتله بممبلع كان فً ٌده رماه به فؤصابه فمتله ، 
وكان طالوت لد وعده إن لتل جالوت أن ٌزوجه ابنته وٌشاطره نعمته وٌشركه فً أمره فوفى له 

 .(ٔٔ()ٓٔ)د علٌه السبلم مع ما منحه هللا به من النبوة العظٌمة"ثم آل الملن إلى داو

                                                             

 .5ٙٙ/ٔابن كثٌر: ( تفسٌر ٔ)
 .ٕٙ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 . ٕٙٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ)
 .5ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .ٕٙٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٙ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1)
 .ٕٙ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5)
 .5ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .ٖٗٙ/٘(:ص 2ٗ٘٘الطبري )( اخرج ٔٔ)



ٖٖ 

 

 :(ٔ)واختلفواْ، هل كان داود عند لتله جالوت نبٌاً  
األول: لهب بعضهم أنه كان نبٌاً، واحتجوا بؤن هلا الفعل الخارج عن العادة، ال ٌكون إال من 

 نبً.
 ٌَُولً َمْن لٌ  بنبً على نبً.  ، ألنه ال ٌجوز أن(ٕ)الثانً: ولال الحسن : "لم ٌكن نبٌاً"

 . (ٖ)لال ابن السابب: "وإنما كان راعٌاً فعلى هلا ٌكون للن من توطبة لنبوته من بعد"
ُ اْلُمْلَن َواْلِحْكَمةَ{]البمرة: [، " أي: أعطى هللا داود ملن بنً إسرابٌل ٕٔ٘لوله تعالى:} َوآتَاهُ َّللاَّ

 .(ٗ)والفهم والنبوة"
 .(ٙ). ونحوه عن سعٌد بن جبٌر(٘)}وآتاه{ ٌمول: وأعطاه"وعن السدي: "لوله: 

وعن السدي كللن: "ُملِّن داوُد بعدما لتل طالوَت ، وجعله هللا نبٌاا ، وللن لوله : " وآتاه هللا 
 .(2)الملن والحكمة " ، لال : الحكمة هً النبوة ، آتاه نبّوة شمعون وملن طالوت"

 .(1)طالوت }والحكمة{ أي : النبوة بعد شموٌل"لال ابن كثٌر:" الملن اللي كان بٌد 
وعن الربٌع بن أن  فً لوله: "}وآتاه هللا الملن والحكمة وعلمه مما ٌشاء{، فصار هو الربٌ  

 .(5)علٌهم وأعطوه الطاعة"
 .(ٓٔ)وروي "عن ابن زٌد بن أسلم، عن أبٌه، لال الحكمة: العمل فً الدٌن"

لى بنً إسرابٌل مع الحكمة، وهً النبوة المشتملة على لال السعدي: "أي: منَّ علٌه بتملكه ع
 .(ٔٔ)الشرع العظٌم والصراط المستمٌم"

لال الزمخشري:" فً مشارق األرض الممدسة ومؽاربها ، وما اجتمعت بنو إسرابٌل على ملن 
 .(ٕٔ)لط لبل داود"

ا ٌََشآُء{]البمرة: ن العلم اللي اختصه به [، "أي : مما ٌشاء هللا مٕٔ٘ولوله تعالى:}ََعلََّمهُ ِممَّ
 .(ٖٔ)ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(ٗٔ)لال الراؼب:" إشارة إلى العلوم النبوٌة التً ال وصول إلٌها إلى بالوحً"
لال السعدي: "من العلوم الشرعٌة والعلوم السٌاسٌة، فجمع هللا له الملن والنبوة، ولد كان من 

فلما نصرهم هللا تعالى اطمؤنوا فً دٌارهم [ لؽٌرهم،  5ٓٔلبله من األنبٌاء ٌكون الملن ] ص 
وعبدوا هللا آمنٌن مطمبنٌن لخلالن أعدابهم وتمكٌنهم من األرض، وهلا كله من آثار الجهاد فً 

 .(٘ٔ)سبٌله، فلو لم ٌكن لم ٌحصل للن"
 .(ٙٔ)لال الزمخشري: " من صنعة الدروع وكبلم الطٌر والدواب وؼٌر للن"

ا ٌََشاءُ   .(2ٔ){ أي مما شاء ، ولد ٌوضع المستمبل موضع الماضً"لوله تعالى : } ِممَّ

                                                             

 .2ٔ٘-ٙٔ٘/ٙ، ومفاتٌح الؽٌب: ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٔ(انظر: النكت والعٌوٌن: ٔ)
 ،ٕٖٔ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٕ)
 ،ٕٖٔ/ٔ(النكت والعٌون: ٖ)
 .1ٖٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .25ٗ/ٕ(:صٖٕٔ٘( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)٘)
 .1ٓٗ/ٕ:ص(ٕٖٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم فً تفسٌره)ٙ)
 . 2ٖٔ/٘(:ص:2ٗ1٘( اخرجه الطبري)2)
 .5ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 . 1ٓٗ/ٕ(:صٖٕٗ٘( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)5)
 .1ٓٗ/ٕ(:صٖٕٙ٘( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 5ٕٙ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕٔ)
 .5ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
 .ٗٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗٔ)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي:٘ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 5ٕٙ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙٔ)
 .5ٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٔ)
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ا ٌََشآُء{]البمرة:   : (ٔ)[، أوجهٕٔ٘ولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}ََعلََّمهُ ِممَّ
أحدهما : صنعة الدروع والتمدٌر فً السرد، كما لال تعالى: }َوَعلَّْمنَاهُ َصْنعَةَ لَبُوٍ  لَكُْم 

 [.1ٓكُْم فََهْل أَْنتُْم َشاِكُروَن{ ]األنبٌاء : ِلتُْحِصنَكُْم ِمْن بَؤْسِ 
 .(ٕ)والثانً : كبلم الطٌر وحكمة الزبور

 .(ٖ)الثالث: ولٌل: أنه فعل الطاعات واألمر بها، واجتناب المعاصً والنهً عنها
ة أشموٌل. وهو لول السدي الرابع: ولٌل: أن هللا آتَى داوَد ملن طالوت ونبوَّ
(ٗ). 

واللي علمه هو صنعة الدروع ومنطك الطٌر وؼٌر للن من أنواع ما علمه لال المرطبً: "  
 .(٘)ملسو هيلع هللا ىلص"
[، أي" ولوال أن هللا ٌدفع ٕٔ٘لوله تعالى:}َوَلْوالَ َدْفُع هللاِ النَّاَ  بَْعَضُهم بِبَْعٍض{]البمرة: 

 .(ٙ)بعض النا  ببعض وٌكؾ بهم فسادهم"
 .(2)لوال المتال والجهاد" ولال عبدالرحمن بن زٌد بن أسلم:"

ولوال أّن هللا ٌدفع ببعض النا  وهم أهل الطاعة له واإلٌمان به بعًضا ، وهم  لال الطبري: "
كما دفَع عن المتخلِّفٌن عن طالوَت ٌوم جالوت من أهل الكفر باهلل  -أهُل المعصٌة هلل والشرن به 

 .(1)والمعصٌة له"
لوم بآخرٌن ، كما دفع عن بنً إسرابٌل بمماتلة طالوت  أي : لواله ٌدفع عن لال ابن كثٌر: "
 .(5)وشجاعة داود"

 .(ٓٔ)لال السعدي:" أي: لوال أنه ٌدفع بمن ٌماتل فً سبٌله كٌد الفجار وتكالب الكفار"
ِ النَّاَ {، تنبٌه على فضٌلة الملن ، وأنه لواله لما  لال الراؼب: وفً لوله تعالى :}َوَلْواَل َدْفُع َّللاَّ

ب أمر العالم ، ولهلا لال الدٌن والملن ممترنان ، وتوأمان ال ٌفترلان ، ففً ارتفاع أحدهما استت
ارتفاع اآلخر ، ألن الدٌن أ  ، والملن حار  ، وماال أ  له فمهدوم ، وما ال حار  له 

 .(ٔٔ)فضابع"
 :(ٕٔ)واختلؾ العلماء فً النا  المدفوع بهم الفساد على ألوال 

ًّ كرم هللا وجههأحدهما : أن هللا ٌدف ع الهبلن عن البر بالفاجر ، لاله عل
 .(ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)

 .(٘ٔ)والثانً : ٌدفع بالمجاهدٌن عن الماعدٌن. لاله الكلبً
والثالث: لٌل: "هلا الدفع بما شرع على السنة الرسل من الشرابع، ولوال للن لتسالب النا  

 .(ٙٔ)وتناهبوا وهلكوا"
 .(2ٔ)فإنه عموم فً الكؾ والدفع وؼٌر للن فتؤمله"لال المرطبً:  "وهلا لول حسن  

                                                             

 .2ٖٔ-2ٖٓ/٘( انظر:تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٕٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 . 2ٖٔ/٘(:ص:2ٗ1٘( اخرجه الطبري)ٗ)
 .1ٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 . ٕٖٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 5ٕٙ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
 .1ٕٔ/ٕ(:صٕٓٗ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)2)
 .2ٖٔ/٘( تفسٌر الطبري: 1)
 .5ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 . 1ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٓٔ)
 .ٗٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب االصفهانً: ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .2ٖٖ/٘(:ص2٘ٔ٘( أخرجه الطبري فً تفسٌره)ٖٔ)
 .1ٓٗ/ٕ(:ص1ٖٕ٘. وابن ابً حاتم)2ٖٖ/٘(:ص2٘ٓ٘( و)2ٗ5٘( اخرجه الطبري فً تفسٌره)ٗٔ)
 .5ٕٕ/ٖٕ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘ٔ)
 .ٕٔٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙٔ)
 .ٕٔٙ/ٖطبً: ( تفسٌر المر2ٔ)
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ولد روي "عن ابن عبا ، فً لوله: ولوال دفع هللا النا  بعضهم ببعض لال: ٌدفع هللا بمن 
 .(ٔ)ٌصلً عمن ال ٌصلً، وبمن ٌحج، عمن ال ٌحج وبمن ٌزكً عمن ال ٌزكً"

ِ النَّاَ {]البمرة] ختلفوا فً كسر )الدال( وفتحها وإدخال [، إٔ٘ولوله تعالى: }َولَْوال َدْفُع َّللاَّ
 :(ٕ))األلؾ( وإسماطها، فلكروا وجوها

ِ النَّاَ { بؽٌر ألؾ هاهنا، وفً الحج: }إن هللا  األول: فمرأ ابن كثٌر وأبو عمرو: }َوَلْوال َدْفُع َّللاَّ
 .(ٖ)[1ٌٖدفع{ ]اآلٌة: 

َ ٌُدافُِع{  بؤلؾ فٌهما جمٌعاً. الثانً: ولرأ نافع: }ولوال دفاع هللا{ }إِنَّ َّللاَّ
َ ٌُدافُِع{  ِ{ بؽٌر ألؾ، و}إِنَّ َّللاَّ : }َوَلْوال َدْفُع َّللاَّ ًّ الثالث: ولرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكساب

 بؤلؾ.
 .(ٗ)الرابع: وروى عبد الوهاب عن أبان عن عاصم: ولوال دفاع هللا بؤلؾ

عل، كالكتاب واللّماء، ونحو  لال أبو علً: ")دفاع( ٌحتمل أمرٌن: ٌجوز أن ٌكون مصدراً لف 
للن من المصادر لتً تجًء على فعال. كما ٌجًء على فعال نحو: الجمال واللّهاب. وٌجوز أن 
َ ٌُدافُِع َعِن الَِّلٌَن آَمنُوا{، فالدفاع ٌجوز  ٌكون مصدراً لفاعل، ٌدّل على للن لراءة من لرأ: }إِنَّ َّللاَّ

الكتاب فً أنه جاء مصدراً لفاعل وفعل، فموله تعالى: أن ٌكون مصدراً لهلا، كالمتال، ونظٌره 
ٌْمانُكُْم فَكاتِبُوهُْم{ ]النور:  ا َملََكْت أَ [ الكتاب فٌه مصدر كاتب، كما ٖٖ}َوالَِّلٌَن ٌَْبتَؽُوَن اْلِكتاَب ِممَّ
ٌْكُْم{ ]النساء:  ِ َعلَ اللي دّل [ فالكتاب مصدر لكتب ٕٗأن المكاتبة كللن، ولال تعالى: }ِكتاَب َّللاَّ

هاتُكُْم{ ]النساء:  ٌْكُْم أُمَّ َمْت َعلَ [ ألن المعنى: كتب هلا التحرٌم علٌكم ٖٕعلٌه لوله تعالى: }ُحّرِ
بًل ]آل عمران:  [ كؤّن معنى دفع ودافع سواء، أال ترى أن ٘ٗٔكتاباً، وكللن لوله: ِكتاباً ُمَإجَّ

 : (٘)لوله
  فَإِلا اْلَمنٌَِّةُ أَْلبََلْت ال تُْدفَع   َولَمَْد َحَرْصُت ِبؤَْن أُدافَِع َعْنُهم   

، فوضع أدافع موضع أدفع، كؤن المعنى: حرصت بؤن أدفع عنهم المنٌة، فإلا المنٌة ال تدفع
كؤّن المعنى: حرصت بؤن أدفع عنهم المنٌّة، فإلا المنٌّة ال تدفع، ولال أمٌة
(ٙ): 

 ونوأد لوال دفاع هللا ضّل ضبللنا         ولسّرنا أّنا نتلّ 
لال أبو علً الفارسً: "وإلا كان كلا فموله: إن هللا ٌدفع، وٌدافع ٌتماربان، ولٌ  ٌدافع  

ُ أَنَّى ٌُْإَفكُوَن{]التوبة:  [، ولٌ  للمفاعلة التً ٖٓكٌضارب، ومما ٌموي للن لوله: }لاتَلَُهُم َّللاَّ
 .(2)تكون من اثنٌن هنا وجه"

ِ{ وأنكر أن ٌمرأ "دفاع" ولال : "ألن هللا واختار أبو عبٌدة لراءة الجمهور } وَ   لَْوال َدْفُع َّللاَّ
عز وجل ال ٌؽالبه أحد. لال مكً : هلا وهم توهم فٌه باب المفاعلة ولٌ  به ، واسم "هللا" فً 

 .(1)موضع رفع بالفعل ، أي لوال أن ٌدفع هللا"
للن عندي أنهما  وٌرى الطبري بؤن المراءتٌن تحمبلن المعنى نفسه، فمال: " والمول فً 

لراءتان لد لرأت بهما المرأة ، وجاءت بهما جماعة األمة ، ولٌ  فً المراءة بؤحد الحرفٌن إحالةُ 

                                                             

 .1ٓٗ/ٕ(:ص2ٖٕ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
، وتفسٌر البؽوي: 5ٕ٘/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٕٖ٘/ٕ( انظر: الحجة للمراء السبعة، أبو علً الفارسً: ٕ)
 .21ٕ/ٕ، وبحر المحٌط: 2ٖٓ/ٔ
له سبحانه: وهً لو ٓٗ(فً السبعة: وفً سورة الحج و: إن هللا ٌدفع. ٌرٌد فً مكانٌن من الحج: فً اآلٌة ٖ)

َمْت َصواِمُع ... اآلٌة واآلٌة الثانٌة  ِ النَّاَ  بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهّدِ  الملكورة هنا. 1َٖولَْوال َدْفُع َّللاَّ
 .12ٔ( انظر: كتاب السبعة ٗ)
(وهو أبو لإٌب الهللً، والبٌت من لصٌدته المشهورة فً رثاء بنٌه الخمسة اللٌن ماتوا فً ٌوم واحد. انظر ٘)
 .ٕ/ ٔوان الهللٌٌن:دٌ
ورواٌته: لوال وثاق هللا. وال شاهد فٌه. والوثاق: ما ٌوثك به من حبل أو  ٖٔٙ(اللسان )ضلل( وعنه فً دٌوانه ٙ)

 ونوأد: ندفن أحٌاء. -ونتّل: نصرع -سواه
 .ٖٗ٘-ٕٖ٘/ٕ(الحجة للمراء السبعة: 2)
 .5ٕ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1)
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معنى اآلخر. وللن أن من دافع ؼٌره عن شًء فمدافعه عنه بشًء دافع، ومتى امتنع المدفوع 
هم طالوت وجنوده عن االندفاع ، فهو لمدافعه مدافع، وال شن أن جالوت وجنوده كانوا بمتال

محاولٌن مؽالبة حزب هللا وجنده ، وكان فً محاولتهم للن محاولةُ مؽالبة هللا ودفاعه عما لد 
تضمن لهم من النُّصرة. وللن هو معنى " مدافعة هللا " عن اللٌن دافع هللا عنهم بمن لاتل جالوت 

ِ النَّاَ  بَْعَضُهْم بِبَْعٍض{، وجنوده من أولٌابه. فبٌٌِّن إلًا أن َسواًء لراءةُ من لرأ : }َولَ  ْوال َدْفُع َّللاَّ
 .(ٔ)ولراءة من لرأ : }ولوال دفاع هللا النا  بعضهم ببعض{، فً التؤوٌل والمعنى"

[، أي: " لهلن أهلها بعموبة هللا إٌاهم ، ففسدت بللن ٕٔ٘لوله تعالى: }لَّفََسَدِت األْرُض{]البمرة:
 .(ٕ)األرض"

األرض باستٌبلء الكفار علٌها وإلامتهم شعابر الكفر ومنعهم من لال السعدي: أي: "لفسدت 
 .(ٖ)عبادة هللا تعالى، وإظهار دٌنه"

 .(٘). وروي عن مجاهد نحو للن(ٗ)لال الربٌع: " لهلن من فً األرض "
لال الزمخشري:" لؽلب المفسدون وفسدت األرض وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من  

 .(ٙ)ٌعمر األرض"الحرث والنسل وسابر ما 
 : (2)[، وجهانٕٔ٘وللعلماء فً لوله تعالى:}لَّفََسَدِت األْرُض{]البمرة:

 أحدهما : لفسد أهل األرض .
 : (1)والثانً : لعم الفساد فً األرض . وفً هلا )الفساد( وجهان

 أحدهما : الكفر: أي لعم الكفر ونزلت السخطة فاستإصل أهل األرض.
 كفار فٌها ولتل المسلمٌن.والثانً : المتل: بعٌث ال

َ لُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِمٌَن{]البمرة: [، " ولكن َّللّا لو فضل على النا  ٕٔ٘لوله تعالى:} َولَِكنَّ َّللاَّ
 .(5)جمٌعا"

لال ابن كثٌر:" أي : َمنٌّ علٌهم ورحمة بهم ، ٌدفع عنهم ببعضهم بعضا وله الحكم والحكمة 
 .(ٓٔ)وألواله" والحجة على خلمه فً جمٌع أفعاله

لال السعدي: "حٌث شرع لهم الجهاد اللي فٌه سعادتهم والمدافعة عنهم ومكنهم من األرض 
 .(ٔٔ)بؤسباب ٌعلمونها، وأسباب ال ٌعلمونها"

 .(ٕٔ)لال النسفً:" بإزالة الفساد عنهم وهو دلٌل على المعتزلة فً مسؤلة األصلح"
 .(ٖٔ)الكافرٌن فضل منه ونعمة" لال المرطبً: " بٌن سبحانه أن دفعه بالمإمنٌن شر

 :الفوائد
 من فوابد اآلٌة: أن َمْن َصَدق اللجوء إلى هللا، وأحسن الظن به أجاب هللا دعاءه. - ٔ
 ومنها: أنه ٌجب على المرء إلا اشتدت به األمور أن ٌرجع إلى هللا عّز وجّل. - ٕ

                                                             

 .2ٖٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2ٕٖ/٘الطبري:  ( تفسٌرٕ)
 . 1ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .2ٖٗ/٘(:ص2ٕ٘٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 .1ٔٗ/ٕ(:صٕٔٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
 .ٕٖٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2)
 .5ٕٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: 1)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر الواضح: 5)
 .2ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٔتفسٌر السعدي: ( ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕٔ)
 .ٕٔٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
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اإلنسان؛ لموله تعالى: } وإن كان من فعل  -ومنها: إضافة الحوادث إلى هللا عّز وجّل  - ٖ
 لكن } بإلن هللا {؛ فاهلل هو اللي ألن بانتصار هإالء، وخلالن هإالء. -فهزموهم {: هلا فعلهم 

، حٌث لتل جالوت حٌن برز لهم؛ والشجاعة -علٌه الصبلة والسبلم  -ومنها: شجاعة داود  - ٗ
نده فبل شن أنه سٌجعل فً للوبهم عند المبارزة لها أهمٌة عظٌمة؛ ألنه إلا لُتِل المباِرز أمام ج

الوهن، والرعب؛ وٌجوز فً هله الحال أن ٌخدع اإلنسان من بارزه؛ ألن الممام ممام حرب؛ 
وكل منهما ٌرٌد أن ٌمتل صاحبه؛ فبل حرج أن ٌخدعه؛ وٌُلكر أن عمرو بن وّد لما خرج لمبارزة 

، ولال:  ًّ فظن عمرو أن أحداً لد  ؛«ما خرجت ألبارز رجلٌن»علً بن أبً طالب صاح به عل
؛ هله خدعة؛ ولكنها جابزة؛ ألن الممام ممام حرب؛ هو ٌرٌد أن (ٔ)لحمه، فالتفت، فضربه علً

 ٌمتله بكل وسٌلة.
أوتً الملن، والنبوة؛ لموله تعالى: }  -علٌه الصبلة والسبلم  -ومن فوابد اآلٌة: أن داود  - ٘

 وآتاه هللا الملن والحكمة {.
لٌ  عندهم من العلم إال ما علمهم هللا؛ لموله  -علٌهم الصبلة والسبلم  -نبٌاء ومنها: أن األ - ٙ

تعالى: }وعلمه مما ٌشاء{؛ فالنبً نفسه ال ٌعلم الؽٌب، وال ٌعلم الشرع إال ما آتاه هللا سبحانه 
لحكمة وعلمن ما لم وتعالى؛ ومثل للن لول هللا تعالى لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }وأنزل هللا علٌن الكتاب وا

 [ .ٖٔٔتكن تعلم وكان فضل هللا علٌن عظٌماً{ ]النساء: 
ومنها: إثبات المشٌبة هلل؛ لموله تعالى: } وعلمه مما ٌشاء {؛ ولكن اعلم أن مشٌبة هللا تابعة  - 2

 لحكمته، كما لال هللا تعالى: }فمن شاء اتخل إلى ربه سبٌبلً * وما تشاءون إال أن ٌشاء هللا إن هللا
 [ .ٖٓ، 5ٕكان علٌماً حكٌماً{ ]اإلنسان: 

ومنها: أن هللا عّز وجّل ٌدفع النا  بعضهم ببعض لتصلح األرض، ومن علٌها؛ لموله  - 1
تعالى: } ولوال دفع هللا النا  بعضهم ببعض لفسدت األرض {؛ وفساد األرض ٌكون بالمعاصً، 

حر بما كسبت أٌدي النا  لٌلٌمهم بعض وترن الواجبات؛ لموله تعالى: }ظهر الفساد فً البر والب
[ ، ولوله تعالى: }وما أصابكم من مصٌبة فبما كسبت ٓٗاللي عملوا لعلهم ٌرجعون{ ]الروم: 
 [ .ٖٓأٌدٌكم وٌعفو عن كثٌر{ ]الشورى: 

ً لٌموم دٌن هللا، فدفَع  - 5 ومنها: إثبات حكمة هللا، حٌث جعل النا  ٌدفع بعضهم بعضا
نٌن؛ ألنه لو جعل السلطة لموم معٌنٌن ألفسدوا األرض؛ ألنه ال معارض الكافرٌن بجهاد المإم

 لهم؛ ولكن هللا عّز وجّل ٌعارض هلا بهلا.
ومنها: أن من الفساد فً األرض هدم بٌوت العبادة؛ لموله تعالى: }ولوال دفع هللا النا   - ٓٔ

[ ؛ ٓٗراً{ ]الحج: بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبٌع وصلوات ومساجد ٌلكر فٌها اسم هللا كثٌ
 وهلا تفسٌر لموله تعالى هنا: } لفسدت األرض {؛ أو هو لكر لنوع من الفساد.

ومنها: إثبات فضل هللا تعالى على جمٌع الخلك؛ لموله تعالى: } ولكن هللا لو فضل على  - ٔٔ
ام العالمٌن { حتى الكفار؛ لكن فضل هللا على الكفار فضل فً الدنٌا فمط بإعطابهم ما به لو

أبدانهم؛ أما فً اآلخرة فٌعاملهم بعدله بعلابهم فً النار أبد اآلبدٌن؛ وأما بالنسبة للمإمنٌن فإن هللا 
 ٌعاملهم بالفضل فً الدنٌا، واآلخرة.

 المرآن
ٌَْن بِاْلَحّكِ َوإِن َن لَِمَن اْلُمْرَسِلٌن{(]البمرة: ِ نَتْلُوَها َعلَ  [ٕٕ٘}ِْلَن آٌَاُت ّللا 

 التفسٌر:

                                                             
لم ألؾ على هلا السٌاق، وإنما ولفت على لول علً رضً هللا عنه لعمرو بن عبد ود: "ٌا عمرو إنن كنت  (ٔ)

أدعون إلى هللا، عاهدت هللا ال ٌدعوكم رجل من لرٌش إلى إحدى خلتٌن إال أخلتها منه، لال له: أجل، لال: فإنً 
وإلى رسوله، وإلى اإلسبلم، لال: ال حاجة لً بللن، لال علً: فإنً أدعون إلى النزال، فمال: لم ٌا ابن أخً، 
فوهللا ما أحب أن ألتلن، لال علً: لكنً وهللا أحب أن ألتلن،..." فتنازال، وتجاوال، فمتله علً رضً هللا عنه، 

ممتبسة  –؛ والسٌرة النبوٌة البن كثٌر ٖ٘ٔ – ٖٗٔ/ٖسٌرة ابن هشام  والوالعة ولعت فً ؼزوة الخندق؛ راجع:
 .5ٖٗ – 5ٕٗ/ٔ؛ وسٌر أعبلم النببلء، السٌرة النبوٌة ٖٕٓ – ٕٕٓ/ٖ –من البداٌة والنهاٌة 
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ها علٌن تلن ح  بالصدق، وإنن لمن المرسلٌن الصادلٌن. -أٌها النبً-جج هللا وبراهٌنه، نمصُّ
ِ{]البمرة:  [، أي: " هله آٌات هللا التً لصصناها علٌن من أمر ٕٕ٘لوله تعالى:} تِْلَن آٌَاُت َّللاَّ

 .(ٔ)اللٌن لكرناهم"
"}آٌات هللا{، حججه وأعبلمه و}آٌات{ جمع آٌة؛ وهً العبلمة المعٌنة لمدلولها، لال الطبري: 

 .(ٕ)وأدلته"
ِ{]البمرة:  :(ٖ)[، وجهٌنٕٕ٘ولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى } آٌَاُت َّللاَّ

 األول: لٌل: }آٌات هللا{: هً المرآن.
الثانً: ولٌل: أنها اآلٌات التً تمدمت فً المصص السابك من خروج أولبن الفارٌن من الموت 

واحدة ، ثم أحٌاهم إحٌاءة واحدة ، وتملٌن طالوت على بنً إسرابٌل ولٌ   ، وإمامة هللا لهم دفعة
من أوالد ملوكهم ، واإلتٌان بالتابوت بعد فمده مشتمبلً على بماٌا من إرث آل موسى وآل هارون 
، وكونه تحمله المبلبكة معاٌنة على ما نمل عن ترجمان المرآن ابن عبا  ، وللن االبتبلء 

فصل المٌظ والسفر ، وإجابة من توكل على هللا فً النصرة ، ولتل داود العظٌم بالنهر فً 
جالوت ، وإٌتاء هللا إٌاه الملن والحكمة ، فهله كلها آٌات عظٌمة خوارق ، تبلها هللا على نبٌه 
بالحك أي مصحوبة ، بالحك ال كلب فٌها وال انتحال ، وال بمول كهنة ، بل مطابماً لما فً كتب 

 بنً إسرابٌل. 
للت: أن الثانً هو األظهر، وعلٌه جمهور المفسرٌن، لال الشوكانً: "وآٌات هللا هً ما  

 .(ٗ)اشتملت علٌه هله المصة من األمور الملكورة"
ٌَْن{]البمرة:  .(٘)[، "أي ننزل علٌن جبرٌل بها"ٕٕ٘لوله تعالى:}نَتْلُوها َعلَ

ا لال تعالى: }نزل به الروح لال ابن عثٌمٌن: "نمرإها علٌن؛ والمراد تبلوة جبرٌل، كم 
 .(ٙ)["5ٗٔ، 5ٖٔاألمٌن* على للبن{ ]الشعراء: 

{]البمرة:  .(2)[،"أي: الٌمٌن اللي ال ٌرتاب فٌه"ٕٕ٘لوله تعالى:} بِاْلَحّكِ
لال ابن كثٌر: " أي : بالوالع اللي كان علٌه األمر ، المطابك لما بؤٌدي أهل الكتاب من الحك 

 .(1)ٌل"اللي ٌعلمه علماء بنً إسراب
لال الشوكانً:" والمراد }بالحك{ هنا الخبر الصحٌح اللي ال رٌب فٌه عند أهل الكتاب 

 .(5)والمطلعٌن على أخبار العالم"
 .(ٓٔ)لال الزمخشري:"بالٌمٌن اللي ال ٌشن فٌه أهل الكتاب ألنه فً كتبهم كللن"
تبصار وبٌان حمابك لال السعدي: " أي: بالصدق اللي ال رٌب فٌها المتضمن لبلعتبار واالس

 .(ٔٔ)األمور"
لال ابن عثٌمٌن:" الحك فً األخبار: هو الصدق؛ وفً األحكام: هو العدل؛ والباء إما  

للمصاحبة؛ أو لبٌان ما جاءت به هله اآلٌات؛ والمعنى أن هله اآلٌات حك؛ وما جاءت به 
 .(ٕٔ)حك"

                                                             

 .2ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .22ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .25ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٖ)
 .22ٖ/٘، وانظر: تفسٌر الطبري: ٕٙٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٗ)
 .1ٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .1ٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .2ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .ٕٙٙ/ٔ( فتح المدٌر: 5)
 .ٕٖٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 52ٕ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ: ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٕعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٕٔ)
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 .(ٔ)[، أي:" إنن لمرسل متبع فً طاعتً"ٕٕ٘اْلُمْرَسِلٌَن{]البمرة:لوله تعالى: }َوإِنََّن لَِمَن  
لال الشوكانً:" إخبار من هللا سبحانه بؤنه من جملة رسل هللا سبحانه تموٌة لملبه وتثبٌتا  

 .(ٕ)لجنانه وتشٌٌدا ألمره"
 .(ٖ)لال الزمخشري: " حٌث تخبر بها من ؼٌر أن تعرؾ بمراءة كتاب وال سماع أخبار" 
 ملة مإكدة بـ} إن {، والبلم؛ لتحمٌك رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص.والج

لال المرطبً:" نبه هللا تعالى نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن هله اآلٌات التً تمدم لكرها ال ٌعلمها إال نبً 
 .(ٗ)مرسل"

 علٌه من لال السعدي: " فهله شهادة من هللا لرسوله برسالته التً من جملة أدلتها ما لصه هللا
أخبار األمم السالفٌن واألنبٌاء وأتباعهم وأعدابهم التً لوال خبر هللا إٌاه لما كان عنده بللن علم 
بل لم ٌكن فً لومه من عنده شًء من هله األمور، فدل أنه رسول هللا حما ونبٌه صدلا اللي بعثه 

 .(٘)بالحك ودٌن الحك لٌظهره على الدٌن كله ولو كره المشركون"
الراؼب: "إن لٌل : ما فابدة لوله : }َوِإنََّن لَِمَن اْلُمْرَسِلٌَن{ فً هلا الموضع   وهل خفً لال 

 للن علٌه حتى ٌلكره به   وما تعلك للن بما لبله  
لٌل : ٌجوز أن ٌكون تمدٌره }وإنن لمن المرسلٌن بها{، لكن لفظة بها إٌجاز ، أو ٌجوز أن 

جة على تمدٌر : إلا كان حال المرسلٌن وأممهم ما نتلوه علٌن تكون اآلٌة متمدمتٌن محلوفتً النتٌ
، وأنت مرسل إلى لومن كما أرسل المرسلون إلى لومهم ، فبل عجب أن تجري مع لومن 
سُِل َما  ٌَْن ِمْن أَْنبَاِء الرُّ مجرى أمرهم مع لومهم ، واإلشارة بللن إلى معنى لوله : }َوكُبلا نَمُصُّ َعلَ

سُِل{"نُثَبُِّت بِِه فُ  َإاَدَن{ ولوله : }فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
(ٙ). 

 :الفوائد
هنا: « اآلٌات»من فوابد اآلٌة: إثبات آٌات هللا سبحانه وتعالى الشرعٌة؛ ألن المراد بـ  - ٔ

 .-وهً المرآن  -الشرعٌة 
لموله عّز وجّل: } نتلوها علٌن بالحك {؛ على نبٌه ما أوحاه إلٌه؛  ومنها: أن هللا تعالى ٌتلو - ٕ

ولكن هل اللي ٌتلو للن هو هللا، أو جبرٌل  الرأ فً آٌة المٌامة: }ال تحرن به لسانن لتعجل به * 
[ ؛ ٌعنً إلا لرأه جبرٌل فاتبع 1ٔ - ٙٔإن علٌنا جمعه ولرآنه * فإلا لرأناه فاتبع لرآنه{ ]المٌامة: 

  ولد تلماه من هللا سبحانه وتعالى.لرآنه؛ فجبرٌل ٌتلوه على النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ومنها: أن المرآن كله حك من هللا، ونازل بالحك؛ ألن الباء فً لوله تعالى: } بالحك {  - ٖ

للمصاحبة، والمبلبسة أٌضاً؛ فهو نازل من عند هللا حماً؛ وهو كللن مشتمل على الحك؛ ولٌ  فٌه 
 ؛ بل أحكامه كلها عدل؛ وأخباره كلها صدق.كلب فً أخباره، وال جور فً أحكامه

 ومنها: إثبات رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله تعالى: } وإنن لمن المرسلٌن{. - ٗ
-ومنها: أن هنان رسبلً آخرٌن ؼٌر الرسول؛ لموله تعالى: } لمن المرسلٌن {؛ ولكنه  - ٘
  ه.كان خاتم النبٌٌن؛ إل ال نبً بعد -ملسو هيلع هللا ىلص

 المرآن
ٌْنَا عِ  ُ َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتَ ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكل َم ّللا  سُُل فَض  ٌَسى }تِْلَن الرُّ

ُ َما اْلتَتََل ال ِذٌَن ِمْن بَْعِدِهْم مِ  ْن بَْعِد َما اْبَن َمْرٌََم اْلبٌَِّنَاِت َوأٌَ ْدنَاهُ بُِروحِ اْلمُُدِس َولَْو َشاَء ّللا 
ُ َما اْلتَتَلُ  َ َجاَءتُْهُم اْلبٌَِّنَاُت َولَِكِن اْختَلَفُوا فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن َكفََر َولَْو َشاَء ّللا  وا َولَِكن  ّللا 

 [ٖٕ٘({ ]البمرة : ٌَْٖٕ٘فعَُل َما ٌُِرٌُد )

                                                             

 .21ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٙٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 .ٕٖٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: 52ٕ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ: ٖ)
 .ٕٔٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٘)
 .٘ٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٙ)
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 التفسٌر:
ل هللا بعضهم على بعض ، بحسب ما منَّ هللا به علٌهم: فمنهم َمن كلمه هإالء الرسل الكرام فضَّ

هللا كموسى ودمحم علٌهما الصبلة والسبلم، وفً هلا إثبات صفة الكبلم هلل عز وجل على الوجه 
البلبك بجبلله، ومنهم َمن رفعه هللا درجاٍت عالٌةً كدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بعموم رسالته، وختم النبوة به، 

األمم، وؼٌر للن. وآتى هللا تعالى عٌسى ابن مرٌم علٌه السبلم البٌنات  وتفضٌل أمته على جمٌع
المعجزات الباهرات، كإبراء َمن ولد أعمى بإلن هللا تعالى، وَمن به برص بإلن هللا، وكإحٌابه 
الموتى بإلن هللا، وأٌده بجبرٌل علٌه السبلم. ولو شاء هللا أال ٌمتتل اللٌن جاإوا ِمن بعد هإالء 

ن بعد ما جاءتهم البٌنات ما التتلوا، ولكن ولع االختبلؾ بٌنهم: فمنهم َمن ثبت على الرسل مِ 
إٌمانه، ومنهم َمن أصر على كفره. ولو شاء هللا بعد ما ولع االختبلؾ بٌنهم، الموجب لبللتتال، 
، ما التتلوا، ولكن هللا ٌوفك َمن ٌشاء لطاعته واإلٌمان به، وٌخلل َمن ٌشاء، فٌعصٌه وٌكفر به

 فهو ٌفعل ما ٌشاء وٌختار.
ُسُل{]البمرة:  .(ٔ)[، أي:" هإالء رسلً"ٖٕ٘لوله تعالى:} تِْلَن الرُّ

لال الصابونً: " أي أولبن الرسل الكرام اللٌن لصصنا علٌن من أنبابهم ٌا دمحم هم رسل هللا 
 .(ٕ)حماً"

ُسُل{]البمرة:  :(ٖ)[، ثبلثة أوجهٖٕ٘وفً لوله تعالى:} تِْلَن الرُّ
 األول: لٌل: هو اشارة إلى جمٌع الرسل فتكون االلؾ والبلم لئلستؽراق.

 الثانً: ولٌل: هو إشارة إلى األنبٌاء الملكورٌن فً هله السورة.
 ملسو هيلع هللا ىلص.-الثالث:ولٌل: إلى األنبٌاء اللٌن بلػ علمهم إلى النبً

 ًّ  .(ٗ)صلّى هللا علٌه وسلم" لال الماسمً:" من لكر منهم فً هله السورة أو المعلومة للنب
لال الزمخشري: "إشارة إلى جماعة الرسل التً لكرت لصصها فً السورة ، أو التً ثبت 

علمها عند رسول َّللاَّ صلى َّللاَّ علٌه وسلم"
(٘)(ٙ). 

بإشارة المإنث؛ ألنه جمع « الرسل»ولوله تعالى: } تلن { التاء هنا اسم إشارة؛ وأشار إلى  
كسٌر ٌعامل معاملة المإنث فً تؤنٌث فعله، واإلشارة إلٌه، كما لال تعالى: تكسٌر؛ وجمع الت

[؛ و}األعراب{ ملكر، لكن لما ُجمع َجمع تكسٌر صح تؤنٌثه؛ ٗٔ}لالت األعراب آمنا{ ]الحجرات:
وتؤنٌثه لفظً؛ ألنه مإول بالجماعة؛ والمشار إلٌه هم المرسل اللٌن دّل علٌهم لوله تعالى: }وإنن 

 .(2)[ ٕٕ٘لٌن{ ]البمرة: لمن المرس
ْلنا بَْعَضُهْم َعلى بَْعٍض{]البمرة: [، أي: " هإالء رسلً فضلت بعضهم ٖٕ٘لوله تعالى: } فَضَّ

 .(1)على بعض"
 .(5)لال الماسمً:" بؤن خص بمنمبة لٌست لؽٌره"

لال ابن عثٌمٌن: "ٌعنً "جعلنا بعضهم أفضل من بعض فً الوحً؛ وفً األتباع؛ وفً 
 .(ٓٔ)مراتب عند هللا سبحانه وتعالى"الدرجات؛ وال

 .(ٔ)لال الزمخشري:" لما أوجب للن من تفاضلهم فً الحسنات"

                                                             

 .25ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .1ٕٙ/ٔانظر: فتح المدٌر: ( ٖ)
 .12ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .52ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٘)
: عن أبً أمامة، لال: "للت: ٌا نبً هللا: كم 1ٕٗ/ٕ(:ص:ٕٓ٘٘( وفً عدد الرسل، اخرج ابن أبً حاتم:) ٙ)

 ".األنبٌاء  لال مابة ألؾ وأربعة وعشرون ألفا، الرسل من للن: ثبلثمابة وخمسة عشر جما ؼفٌرا
 .ٖٕٙ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .21ٖ/٘( تفسٌر الطبري: 1)
 .12ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .ٖٕٙ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)



ٗٔ 

 

لال الشوكانً:" والمراد بتفضٌل بعضهم على بعض أن هللا سبحانه جعل لبعضهم من مزاٌا 
الكمال فوق ما جعله لآلخر فكان األكثر مزاٌا فاضبل واآلخر مفضوال وكما دلت هله اآلٌة على 

ْلَنا بَْعَض  أن بعض األنبٌاء أفضل من بعض كللن دلت اآلٌة األخرى وهً لوله تعالى: }َولَمَْد فَضَّ
نَا َداُووَد َزبُوًرا{ ]اإلسراء :  ٌْ  .(ٕ)["٘٘النَّبٌٌَِِّن َعلَى بَْعٍض َوآتَ

ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض{]البمرة:  ُسُل فَضَّ  : (ٖ)ها[، فٌه وجوٖٕ٘لوله تعالى: }تِْلَن الرُّ
 األول : أن التفضٌل فً اآلخرة ، لتفاضلهم فً األعمال ، وتحمل األثمال .

 ، ً ً ، وبعضهم َمِلكا والثانً :أن التفضٌل فً الدنٌا، بؤن جعل بعضهم خلٌبًل ، وبعضهم كلٌما
ر لبعضهم الرٌح والشٌاطٌن ، وأحٌا ببعضهم الموتى ، وأبرأ األكمه ، واألبرص  .(ٗ)وَسخَّ

 لتفضٌل بالشرابع ، فمنهم من شرع ، ومنهم من لم ٌشرع .والثالث: ا
 .(٘)والرابع: ولٌل بالعلم. روي للن عن زٌد بن أسلم

لال الراؼب: " فإن هللا تعالى جعل لمن رشحه للنبوة فضابل خصه بها ، ابتداء وفضابل هداه 
تشٌنه ، وأٌده  إلٌها لٌصٌبها ، فما خصهم به أن جعل كل واحد فً نفسه وأخبلله معرى من عاهة

بؤنواع كرامات وزٌادة معاون تشرح صدره ، وحدد علٌه فً كل وصاٌا تسدده ، وعاتبه فً ألى 
زلة ظهر منه ، فهلا التفضٌل اللي جعله ابتداء ، وأما تفضٌله لهم بالحكم ، فعلى حسب ما ٌظهر 

علٌه الصبلة  -ٌنا حٌث حلر نب -علٌه الصبلة والسبلم  -من أفعالهم ، فمعلوم أنه لٌ  حظ ٌون  
والسبلم أن ٌكون مثله فً الصبر بموله :}َواَل تَكُْن َكَصاِحِب اْلُحوِت إِْل َناَدى َوهَُو َمْكُظوٌم{ كحظ 
ُسِل{ ، فالتفضٌل  اللٌن حثه على االلتداء بهم فً لوله : }فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُو اْلعَْزِم ِمَن الرُّ

م لال علٌه الصبلة والسبلم : " فضلت على األنبٌاء بست : ٌحصل باألمرٌن ، وللتفاضل بٌنه
أوتٌت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لً الؽنابم ، وجعلت لً األرض مسجداً 

                                                                                                                                                                               

 .52ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔ)
. ثم لال: " ولد استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بٌن هله اآلٌة وبٌن ما ثبت فً 1ٕٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)

أبً هرٌرة مرفوعا بلفظ "ال تفضلونً على األنبٌاء"]صحٌح البخاري فً تفسٌر سورة  الصحٌحٌن من حدٌث
(. 2ٖٖٕاألعراؾ بلفظ:"ال تخٌرونً من بٌن االنبٌاء" وفً لفظ آخر "ال تفضلوا بٌن األنبٌاء"]صحٌح مسلم)

ه ) صلى هللا [، فمال لوم إن هلا المول من1ٗ5/ٕ:ص1ٕٕٔوفً لفظ "ال تخٌروا بٌن االنبٌاء"]صحٌح البخاري:
علٌه وسلم ( كان لبل أن ٌوحى إلٌه بالتفضٌل وأن المرآن ناسخ للمنع من التفضٌل ولٌل إنه لال ) ملسو هيلع هللا ىلص ( للن على 

: ٕٗٗٔ/ٖ(:صٕٖ٘ٔسبٌل التواضع كما لال ) ال ٌمل أحدكم أنا خٌر من ٌون  بن متى"]صحٌح البخاري)
من ٌون  بن متى[، تواضعا مع علمه أنه أفضل األنبٌاء كما ٌدل علٌه لوله بلفظ: ال ٌنبؽً لعبد أن ٌمول أنا خٌر 
[، ولٌل إنما نهى للن لطعا للجدال والخصام فً األنبٌاء 21ٕٔ/ٗ:ص21ٕٕ"أنا سٌد ولد آدم"]صحٌح مسلم:

فٌكون مخصوصا بمثل للن ال إلا كان صدور للن مؤمونا ولٌل إن النهً إنما هو من جهة النبوة فمط ألنها 
خصلة واحدة ال تفاضل فٌها وال نهً عن التفاضل بزٌادة الخصوصٌات والكرامات ولٌل إن المراد النهً عن 
التفضٌل لمجرد األهواء والعصبٌة وفً جمٌع هله األلوال ضعؾ وعندي أنه ال تعارض بٌن المرآن والسنة فإن 

ٌجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض  المرآن دل على أن هللا فضل بعض أنبٌابه على بعض وللن ال ٌستلزم أنه
فإن المزاٌا التً هً مناط التفضٌل معلومة عند هللا ال تخفى علٌه منا خافٌة ولٌست بمعلومة عند البشر فمد ٌجهل 
اتباع نبً من األنبٌاء بعض مزاٌاه وخصوصٌاته فضبل عن مزاٌا ؼٌره والتفضٌل ال ٌجوز إال بعد العلم بجمٌع 

ا هلا فاضبل وهلا مفضوال ال لبل العلم ببعضها أو بؤكثرها أو باللها فإن للن تفضٌل األسباب التً ٌكون به
بالجهل وإلدام على أمر ال ٌعلمه الفاعل له وهو ممنوع منه فلو فرضنا أنه لم ٌرد إال المرآن فً اإلخبار لنا بؤن 

وا بٌن األنٌباء فكٌؾ ولد هللا فضل بعض انبٌابه على بعض لم ٌكن فٌه دلٌل على أنه ٌجوز للبشر أن ٌفضل
وردت السنة الصحٌحة بالنهً عن للن وإلا عرفت هلا علمت أنه ال تعارض بٌن المرآن والسنة بوجه من 
الوجوه فالمرآن فٌه اإلخبار من هللا بؤنه فضل بعض أنبٌابه على بعض والسنة فٌها النهً لعباده أن ٌفضلوا بٌن 

 [.5ٕٙ-1ٕٙ/ٔنهما متعارضان فمد ؼلط ؼلطا بٌنا".]فتح المدٌر: أنبٌابه فمن تعرض للجمع بٌنهما زاعما أ
 .1ٖٗ-1ٕٗ/ٕ، وتفسٌر ابن ابً حاتم: ٕٕٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
: عن لتادة  " اتخل هللا براهٌم خلٌبل، وكلم موسى تكلٌما، وجعل 1ٕٗ/ٕ(:صٕٔ٘٘(أخرج ابن ابً حاتم )ٗ)

كن فٌكون، وهو عبد هللا ورسوله، من كلمة هللا وروحه، وآتى  عٌسى كمثل آدم، خلمه من تراب، ثم لال له:
 سلٌمان ملكا ال ٌنبؽً ألحد من بعده، وآتى داود زبورا، وؼفر لدمحم بن عبد هللا، ما تمدم من لنبه وما تؤخر".

 .1ٖٗ/ٕ(:صٕٕ٘٘( أخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)٘)



ٕٗ 

 

، ولما كانت هله األشٌاء موهبٌة ال (ٔ)وطهوراً ، وختم بً النبٌون ، وأرسلت إلى النا  كافة "
نا سٌد ولد آدم وال فخر " تنبٌهاً أن الفخر ال ٌستحك إال مكتسبة ، لال علٌه الصبلة والسبلم : " أ

بالمكسوب دون الموهوب ، ونحو هله اآلٌة فً تفضٌل بعض األنبٌاء على بعض لوله : }َوَلمَْد 
 ُ نَا َداُووَد َزبُوًرا{، وهلا حكم فً المبلبكة بموله : }َّللاَّ ٌْ ْلنَا بَْعَض النَّبٌٌَِِّن َعلَى بَْعٍض َوآتَ فَضَّ

ْصَطِفً ِمَن اْلَمبَلبَِكِة ُرسُبًل َوِمَن النَّاِ {"ٌَ 
(ٕ). 
ُ{]البمرة: [،" أي منهم من فضله َّللّا بؤن كلمه من ؼٌر ٖٕ٘لوله تعالى:} ِمْنُهْم َمْن َكلََّم َّللاَّ

 .(ٖ)سفٌر"
 .(٘). وروي عن الشعبً، نحو للن(ٗ)لال مجاهد:" كلم هللا موسى"

منهم من فضله هللا بؤن كلمه من ؼٌر سفٌر وهو موسى لال الماسمً: "تفصٌل التفضٌل أي 
 .(ٙ)علٌه السبلم"

ُ{]البمرة: ن َكلََّم َّللاَّ  :(2)[، اختلفت المراءة فٌه على وجوهٖٕ٘ولوله تعالى:} ّمْنُهْم مَّ
ُ{: بالتشدٌد ورفع الجبللة ، والعابد على : من ، محلوؾ تمدٌره  األولى: لرأ الجمهور} َكلََّم َّللاَّ

 ه.من كلم
َ{ بالنصب، والفاعل مستتر فً : كلم ، ٌعود على : }من{.  الثانً:ولد لرئ } َكلََّم َّللاَّ

الثالث: ولرأ أبو المتوكل ، وأبو نهشل ، وابن السمٌفع : }كالم هللا{ باأللؾ ونصب الجبللة من  
بمعنى المكالمة ، وهً صدور الكبلم من اثنٌن ، ومنه لٌل : كلٌم هللا، أي: مكالمه، )فعٌل( 

 )مفاعل(: كجلٌ  وخلٌط .
لال أبو حٌان:" ورفع الجبللة أتم فً التفضٌل من النصب ، إل الرفع ٌدل على الحضور  

 .(1)والخطاب منه تعالى للمتكلم ، والنصب ٌدل على الحضور دون الخطاب منه"
ت على بعض [، أي:"ورفعت بعضهم درجاٖٕ٘لوله تعالى:} َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت{]البمرة: 

 .(5)بالكرامة ورفعة المنزلة"
لال الزمخشري:  "أى :ومنهم من رفعه على سابر األنبٌاء كان بعد تفاوتهم فً الفضل أفضل 

 .(ٓٔ)منهم درجات كثٌرة"
 .(ٔٔ)وروي عن سعٌد بن جبٌر، فً لوله: }درجات{: لال"ٌعنً: فضابل"
مراتب متباعدة فً الكمال لال المراؼً:" ومنهم من رفعه َّللّا على ؼٌره من الرسل ب

 .(ٕٔ)والشرؾ"
لال الزمخشري: "والظاهر أنه أراد دمحماً صلى َّللاَّ علٌه وسلم ، ألنه هو المفضل علٌهم ، حٌث 
أوتى ما لم ٌإته أحد من اآلٌات المتكاثرة المرتمٌة إلى ألؾ آٌة أو أكثر. ولو لم ٌإت إال المرآن 

ً على سابر ما أو تى األنبٌاء ، ألنه المعجزة البالٌة على وجه الدهر وحده لكفى به فضبل منفٌا

                                                             

ٌَاِء بِِسّتٍ أُْعِطٌُت َجَواِمَع . من حدٌث أبً هرٌرة، ولف2ٖٔ/ٔ(:صٖٕ٘( صحٌح مسلم)ٔ) ْلُت َعلَى اأْلَْنبِ ظه:" فُّضِ
ًَ اأْلَْرُض َطُهوًرا َوَمْسِجًدا َوأُْرِسْلُت إِ  ًَ اْلؽََنابُِم َوُجِعلَْت ِل ْت ِل

ْعِب َوأُِحلَّ ًَ اْلَكِلِم َونُِصْرُت ِبالرُّ لَى اْلَخْلِك َكافَّةً َوُختَِم ِب
 النَّبٌُِّوَن".

 .2ٔ٘-ٙٔ٘/ٔؼب االصفهانً: ( تفسٌر الرإ)
 .1ٓٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .1ٖٗ/ٕ(:صٖٕ٘٘( اخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .1ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٘)
 .12ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .1ٕٕ/ٕ، والبحر المحٌط: 52ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: 2)
 .1ٕٕ/ٕ( البحر المحٌط: 1)
 .21ٖ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .52ٕ/ٔتفسٌر الكشاؾ:  (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٕ(:صٖٕ٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .1ٓٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٕٔ)



ٖٗ 

 

دون سابر المعجزات. وفً هلا اإلبهام من تفخٌم فضله وإعبلء لدره ما ال ٌخفى ، لما فٌه من 
الشهادة على أنه العلم اللي ال ٌشتبه ، والمتمٌز اللي ال ٌلتب . وٌمال للرجل : من فعل هلا  

للي تعورؾ واشتهر بنحوه من األفعال ، فٌكون أفخم من فٌمول : أحدكم أو بعضكم ، ٌرٌد به ا
التصرٌح به وأنوه بصاحبه. وسبل الحطٌبة عن أشعر النا   فلكر زهٌراً والنابؽة ثم لال : ولو 
شبت للكرت الثالث ، أراد نفسه ، ولو لال : ولو شبت للكرت نفسً ، لم ٌفخم أمره. وٌجوز أن 

 .(ٔ)أولى العزم من الرسل"ٌرٌد : إبراهٌم ودمحماً وؼٌرهما من 
لال ابن عثٌمٌن:" فدمحم ملسو هيلع هللا ىلص له الوسٌلة؛ وهً أعلى درجة فً الجنة، وال تكون إال لعبد من عباد 

؛ وفً المعراج وجد النبً ملسو هيلع هللا ىلص إبراهٌم فً السماء (ٔ)«وأرجو أن أكون أنا هو»هللا؛ لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
؛ وهكلا؛ وهلا من (ٕ)السابعة؛ وموسى فً السادسة؛ وهارون فً الخامسة؛ وإدرٌ  فً الرابعة

 .(ٕ)رفع الدرجات"
ولال الشوكانً: " هلا البعض ٌحتمل أن ٌراد به من عظمت منزلته عند هللا سبحانه من  

لتفضٌله وٌحتمل أن ٌراد به  األنبٌاء وٌحتمل أن ٌراد به نبٌنا ) ملسو هيلع هللا ىلص ( لكثرة مزاٌاه الممتضٌة
إدرٌ  ألن هللا سبحانه أخبرنا بؤنه رفعه مكانا علٌا ولٌل إنهم أولوا العزم ولٌل إبراهٌم وال 
ٌخفان أن هللا سبحانه أبهم هلا البعض المرفوع فبل ٌجوز لنا التعرض للبٌان له إال ببرهان من 

م ولم ٌرد ما ٌرشد إلى للن فالتعرض هللا سبحانه وتعالى أو من أنبٌابه علٌهم الصبلة والسبل
لبٌانه هو من تفسٌر المرآن الكرٌم بمحض الرأي ولد عرفت ما فٌه من الوعٌد الشدٌد مع كون 
للن لرٌعة إلى التفضٌل بٌن األنبٌاء ولد نهٌنا عنه ولد جزم كثٌر من أبمة التفسٌر انه نبٌنا ) 

خصه هللا به من المعجزات ومزاٌا الكمال وخصال الفضل  ملسو هيلع هللا ىلص ( وأطالوا فً للن واستدلوا بما
وهم بهلا الجزم بدلٌل ال ٌدل على المطلوب لد ولعوا فً خطرٌن وارتكبوا نهٌٌن وهما تفسٌر 
المرآن بالرأي والدخول فً لرابع التفضٌل بٌن األنبٌاء وإن لم ٌكن للن تفضٌبل صرٌحا فهو 

بؤن هلا البعض المرفوع درجات هو النبً الفبلنً  لرٌعة إلٌه ببل شن وال شبهة ألن من جزم
انتمل من للن إلى التفضٌل المنهً عنه ولد أؼنى هللا نبٌنا المصطفى ) ملسو هيلع هللا ىلص ( عن للن بما ال 
ٌحتاج معه إلى ؼٌره من الفضابل والفواضل فإٌان أن تتمرب إلٌه ) ملسو هيلع هللا ىلص ( بالدخول فً أبواب 

 .(ٖ)ولها فتعصٌه وتسًء وأنت تظن أنن مطٌع محسن"نهان عن دخ
 :(ٗ)[، وجهٌنٖٕ٘ولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:} َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت{]البمرة:

 أحدهما : أن أوحى إلى بعضهم فً منامه ، وأرسل إلى بعضهم المبلبكة فً ٌمظته .
 لى كافة النا  .والثانً : أن بعث بعضهم إلى لومه ، وبعث بعضهم إ
َنا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم اْلبٌََِّناِت{]البمرة: ٌْ [، "وآتٌنا عٌسى ابن مرٌم الحجج ٖٕ٘لوله تعالى:} َوآتَ

 .(٘)واألدلة على نبوته"
لال الشوكانً: " أي: اآلٌات الباهرة والمعجزات الظاهرة من إحٌاء األموات وإبراء المرضى 

 .(ٙ)وؼٌر للن"
 .(ٔ)الت على نبوته وأنه عبد هللا ورسوله وكلمته ألماها إلى مرٌم وروح منه"لال السعدي:" الدا

                                                             

 .51ٕ-52ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔ)
[ ٔٔ] 1ٗ5: استحباب المول مثل لول المإلن...، حدٌث رلم 2، كتاب الصبلة، باب 2ٖ1أخرجه مسلم ص (ٔ)

ٖ1ٗ. 
: لكر المبلبكة صلوات هللا وسبلمه علٌهم، حدٌث رلم ٙ، كتاب بدء الخلك، باب ٕٓٙراجع البخاري ص (ٕ)

: اإلسراء برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى السموات وفرض الصلوات، 2ٗ، كتاب اإلٌمان، باب 2ٓ٘؛ ومسلماً ص2ٕٖٓ
 .ٕٙٔ[ 5ٕ٘] ٔٔٗحدٌث رلم 

 .ٖٕٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .5ٕٙ/ٔالمدٌر:  ( فتحٖ)
 .ٕٕٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .25ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .5ٕٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٙ)



ٗٗ 

 

على  لال ابن عثٌمٌن:" أي: اآلٌات البٌنات الدالة على رسالته، وٌراد بها اإلنجٌل، وما جرى
 .(ٕ)ٌدٌه من إحٌاء الموتى، وإخراجهم من لبورهم بإلن هللا، ونحو للن"

عبا : }وآتٌنا عٌسى ابن مرٌم البٌنات{، أي: اآلٌات التً أخرج ابن ابً حاتم بسنده "عن ابن 
وضع على ٌدٌه من إحٌاء الموتى وخلمه من الطٌن كهٌبة الطٌر ثم ٌنفخ فٌه الروح، فٌكون طٌرا 
بإلن هللا، وإبراء األسمام، والخبر بكثٌر من الؽٌوب، مما ٌدخرون فً بٌوتهم، وما رد علٌهم من 

 .(ٖ)دث هللا إلٌه"التوراة، مع اإلنجٌل اللي أح
 بروح المد . (ٗ)[،: أي و"لوٌناه"ٖٕ٘لوله تعالى:}َوأٌََّْدنَاهُ ِبُروحِ اْلمُُدِ {]البمرة:

 .٘()لال الطبري: " ولوٌناه وأعناه بروح هللا ، وهو جبرٌل"
 :(ٙ)[، لكر أهل التفسٌر فٌه وجوهاٖٕ٘ولوله تعالى:} ِبُروحِ اْلمُُدِ {]البمرة:

ٌه السبلم ٌبلزمه فً أحواله، " كما لال تعالى: }لل نزله روح المد  من أحدهما : بجبرٌل عل
هو جبرٌل؛ أٌد هللا عٌسى به، حٌث كان ٌموٌه « روح المد »[ ؛ فـ ٕٓٔربن بالحك{ ]النحل: 

 .(2)فً مهام أموره عندما ٌحتاج إلى تموٌة"
 والثانً : بؤن نفخ فٌه من ُروحه .
 أٌده به هللا ولواه على ما أمر به.والثالث: باإلٌمان والٌمٌن اللي 

الرابع: ما معه من العلم المطهر اآلتً من عند هللا؛ والعلم، أو الوحً ٌسمى روحاً، كما لال 
 [.ٕ٘تعالى: }وكللن أوحٌنا إلٌن روحاً من أمرنا{ ]الشورى: 

أو لال الراؼب: " وروح المد  إشارة إلى ما خص به عٌسى مما كان ٌحً به الموتى ملكاً ، 
روح  -علٌه السبلم  -لوة ، أو اسماً من أسمابه أو علماً ، ولد فسر بكل للن ، وسمً جبرٌل 

وُح اأْلَِمٌُن ) ( َعلَى لَْلبَِن{ وفً لوله : }لُْل 5ٖٔالمد  ، والروح األمٌن فً لوله : }نََزَل بِِه الرُّ
لَهُ ُروُح اْلمُُدِ  ِمْن َربَِّن{" نَزَّ
(1). 

للت : فلَم خّص موسى وعٌسى من بٌن األنبٌاء باللكر  للت : لما أوتٌا لال الزمخشري: "فإن 
من اآلٌات العظٌمة والمعجزات الباهرة. ولمد بٌن َّللاَّ وجه التفضٌل حٌث جعل التكلٌم من الفضل 
وهو آٌة من اآلٌات ، فلما كان هلان النبٌان لد أوتٌا ما أوتٌا من عظام اآلٌات خصا باللكر فً 

. وهلا دلٌل بٌن أّن من زٌد تفضٌبل باآلٌات منهم فمد فضل على ؼٌره. ولما كان باب التفضٌل
نبٌنا صلى َّللاَّ علٌه وسلم هو اللي أوتى منها ما لم ٌإت أحد فً كثرتها وعظمها. كان هو 

 .(5)المشهود له بإحراز لصبات الفضل ؼٌر مدافع ، اللهّم ارزلنا شفاعته ٌوم الدٌن"
[، " أي: لو أراد هللا ما التتل َٖٕ٘شآَء هللاُ َما اْلتَتََل الَِّلٌَن ِمن بَْعِدِهم{]البمرة:ولوله تعالى:} َوَلو 

 .(ٓٔ)األمم اللٌن جاإوا بعد الرسل"
 .(ٔٔ)لال الشوكانً:" أي لو شاء هللا عدم التتالهم ما التتلوا"

عن معصٌته فبل ٌمتتلوا ،  -بعصمته وتوفٌمه إٌاهم  -ولو أراد هللا أن ٌحجزهم  لال الطبري:"
 .(ٔ)ما التتلوا وال اختلفوا"

                                                                                                                                                                               

 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .2ٖٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 . 1ٖٗ/ٕ(:صٕ٘٘٘( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
 
 .2ٖٕ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .25ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٖٕ/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٓٔ/ٔ، وتفسٌر السعدي: ٕٕٖ/ٔت والعٌون: ( انظر: النكٙ)
 .2ٖٕ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .2ٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب االصفهانً: 1)
 .51ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٔٔ)



ٗ٘ 

 

لال الزمخشري:" من بعد الرسل، الختبلفهم فً الدٌن ، وتشعب ملاهبهم ، وتكفٌر بعضهم 
 .(ٕ)بعضا"

[، أي:" من بعد ما جاءهم من آٌات هللا ما ٖٕ٘لوله تعالى:} ِمن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم اْلبٌَِّنَاُت{]البمرة:
 .(ٖ)أبان لهم الحك ، وأوضح لهم السبٌل"

 .(ٗ)لال السدي: }البٌنات{، أي "الحبلل والحرام"
و} اْلبٌََِّناُت{ أي "اآلٌات البٌنات؛ وهو الوحً اللي جاءت به الرسل، وؼٌره من اآلٌات الدالة 

 .(٘)على رسالتهم"
 .(ٙ)وجبة لبلجتماع على اإلٌمان"لال السعدي: البٌنات" الم

 .(2)لال النسفً: اآلٌات: " المعجزات الظاهرات"
لال ابن عثٌمٌن:" أي هلا المتال حصل بعدما زال اللب ، واتضح األمر، ووجدت البٌنات 
الدالة على صدق الرسل؛ ومع للن فإن الكفار استمروا على كفرهم، ورخصت علٌهم رلابهم، 

وت؛ ولاتلوا المإمنٌن أولٌاء هللا عّز وجّل؛ كل للن من أجل العناد، ونفوسهم فً نصرة الطاؼ
 .(1)واالستكبار"

[ ولكروا ثبلثة ٖٕ٘ولد تعددت ألوال المفسرٌن فً معنى لوله تعالى}ِمن بَْعِدِهم{]البمرة:
 :(5)أوجه

 األول: أي من بعد الرسل.
صرٌحا واألول والثالث ولعت الثانً: ولٌل: من بعد موسى وعٌسى ودمحم ألن الثانً ملكور 

 اإلشارة إلٌهما بموله}منهم من كلم هللا{.
 .(ٔٔ). وروي مثله عن الربٌع(ٓٔ)الثالث: ولال لتادة: ": من بعد موسى وعٌسى"

 .(ٕٔ)الرابع: ولال السدي: "من بعد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"

َل الَِّلٌَن ِمن بَْعِدِهم ِمن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َولَو َشآَء هللاُ َما اْلتَتَ 
 :(ٖٔ)[، فٌه وجهٌنٖٕ٘اْلبٌَِّنَاُت{]البمرة:

 أحدهما : ولو شاء هللا ما أمر بالمتال بعد وضوح الحجة .
 والثانً : ولو شاء هللا الضطرهم إلى اإلٌمان ، ولما حصل فهٌم خٌار .

 .(ٗٔ)[، أي: ولكن شاء اإلختبلؾ فاختلفوا"ٖٕ٘مرة:لوله تعالى: } َولَِكِن اْختََلفُوا{]الب
لال الصابونً: " أي ولكنَّ هللا لم ٌشؤ هداٌتهم بسبب اختبلفهم فً الدٌن وتشعب ملاهبهم 

 .(٘ٔ)وأهوابهم"

                                                                                                                                                                               

 .1ٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .51ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .1ٖٓ/٘تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1ٗٗ/ٕ(:صٕٙ٘٘( اخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .1ٖٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٖٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2)
 .1ٖٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/٘، وتفسٌر الطبري: 2ٕٓ-5ٕٙ/ٔ( فتح المدٌر: 5)
 .1ٖٓ/٘(:ص2٘1٘( أخرجه الطبري:)ٓٔ)
 .1ٖٔ/٘(:ص2٘5٘رجه الطبري)( أخٔٔ)
 .1ٗٗ/ٕ(:ص2ٕ٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٕٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
 .1ٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٗٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)



ٗٙ 

 

لال لتادة: "لوله: }ولكن اختلفوا{ ٌعنً الٌهود والنصارى، ٌمول: هلا المرآن لهم ما اختلفوا 
 .(ٔ)فٌه"

[، أي:" ، فمنهم من ثبت على اإِلٌمان ٖٕ٘فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن َكَفَر{]البمرة:لوله تعالى:} 
 .(ٕ)ومنهم من حاد وكفر"

لال أبو حٌان:" من آمن بالتزامه دٌن الرسل واتباعهم ، ومن كفر باعراضه عن اتباع الرسل 
 .(ٖ)حسداً وبؽٌاً واستبثاراً بحطام الدنٌا"

ُ َما اْلتَتَلُوا{]البمرة:لوله تعالى:}  [،ٌعنً: ولو أراد هللا ما التتل اللٌن من بعد َٖٕ٘ولَْو َشاَء َّللاَّ
 .(ٗ)الرسل

ًة  ُ لََجعَلَكُْم أُمَّ لال الراؼب: أي "لو شاء هللا ما اختلفوا وكانوا أمة واحدة ، كموله : }َولَْو َشاَء َّللاَّ
ةً َواِحَدةً{ اآلٌة"َواِحَدةً{ ولوله : }َوَلْو َشاَء َربَُّن لَجَ  َعَل النَّاَ  أُمَّ

(٘). 
 .(ٙ)لال الشوكانً:" ولو شاء هللا عدم التتالهم بعد هلا االختبلؾ،ما التتلوا"

 .(2)لال الصابونً:" أي لو شاء هللا لجعل البشر على طبٌعة المبلبكة ال ٌتنازعون وال ٌمتتلون"
داة والمماتلة، ومع هلا فلو شاء هللا بعد لال السعدي:" فكان موجب هلا االختبلؾ التفرق والمعا

هلا االختبلؾ ما التتلوا، فدل للن على أن مشٌبة هللا نافلة ؼالبة لؤلسباب، وإنما تنفع األسباب مع 
 .(1)عدم معارضة المشٌبة، فإلا وجدت اضمحل كل سبب، وزال كل موجب"

ُ َما اْلتَتَلُواْ{، لٌل : الجملة تكررت توكٌداً لؤلولى ، لاله  لال أبو حٌان:" }َولَْو َشاء َّللاَّ
 . (5)الزمخشري

ولٌل : ال توكٌد الختبلؾ المشٌبتٌن ، فاألولى : ولو شاء هللا أن ٌحول بٌنهم وبٌن المتال بؤن 
ٌسلبهم الموى والعمول ، والثانٌة : ولو شاء هللا أن ٌؤمر المإمنٌن بالمتال ، ولكن أمر وشاء أن 

 .(ٓٔ)مثبتو المدر ونافوه" ٌمتتلوا ، وتعلك بهله اآلٌة

َ ٌَْفَعُل َما ٌُِرٌُد{]البمرة: [، ٌعنً" ٌوفك من ٌشاء فضبل وٌخلل من ٖٕ٘لوله تعالى:} َولَِكنَّ َّللاَّ
 .(ٔٔ)ٌشاء عدال"

لال الطبري: "بؤن ٌوفك هلا لطاعته واإلٌمان به فٌإمن به وٌطٌعه ، وٌخلل هلا فٌكفر به 
 .(ٕٔ)وٌعصٌه"

 .(ٖٔ)ن والعصمة"لال الزمخشري:" من الخلال
 .(ٗٔ)لال الشوكانً:"ال راد لحكمه وال مبدل لمضابه فهو ٌفعل ما ٌشاء وٌحكم ما ٌرٌد"

لال الصابونً:" ولكّن هللا حكٌم ٌفعل ما فٌه المصلحة، وكلُّ للن عن لضاء هللا ولدره فهو 
 .(٘ٔ)الفعال لما ٌرٌد"

                                                             

 .1ٗٗ/ٕ(:ص1ٕ٘٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .1ٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٖ)
 .1ٖٓ/٘ ( انظر: تفسٌر الطبري:ٗ)
 .1ٔ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب االصفهانً: ٘)
 .2ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٙ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1)
 .51ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: 5)
 .1ٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٓٔ)
 .5ٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 .1ٖٔ/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .55ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖٔ)
 .2ٕٓ/ٔالمدٌر: ( فتح ٗٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
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ونحوه داللة على أن هللا تعالى لم ٌزل لال السعدي: " فإرادته ؼالبة ومشٌبته نافلة، وفً هلا 
ٌفعل ما التضته مشٌبته وحكمته، ومن جملة ما ٌفعله ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله 

 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص من االستواء والنزول واأللوال، واألفعال التً ٌعبرون عنها باألفعال االختٌارٌة"
 :الفوائد

لرسل علٌهم السبلم ٌتفاضلون؛ لموله تعالى: } فضلنا بعضهم على من فوابد اآلٌة: أن ا - ٔ
 بعض {.
ومنها: أن فضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء؛ حتى خواص عباده ٌفضل بعضهم على بعض؛ ألن  - ٕ

 الرسل هم أعلى أصناؾ بنً آدم، ومع للن ٌمع التفاضل بٌنهم بتفضٌل هللا.
لرسل بعضهم على بعض، كما لال تعالى: وٌتفرع علٌها فابدة أخرى: أن هللا ٌفضل أتباع ا

؛ (ٔ)«خٌر النا  لرنً»[ ، وكما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ٓٔٔ}كنتم خٌر أمة أخرجت للنا { ]آل عمران: 
كما أن من كان من األمم أخلص هلل، وأتبع لرسله فهو أفضل ممن دونه من أمته؛ ألن الرسل إلا 

لون؛ فإن للت: كٌؾ نجمع بٌن هله اآلٌة المثبتة للتفاضل كانوا ٌتفاضلون فؤتباعهم كللن ٌتفاض
 أن ٌفاضل بٌن األنبٌاء  -ملسو هيلع هللا ىلص-، ونهٌه (ٕ)«ال تخٌرونً على موسى: »-ملسو هيلع هللا ىلص-بٌن الرسل؛ وبٌن لوله 

فالجواب: أن ٌمال: فً هلا عدة أوجه من الجمع؛ أحسنها أن النهً فٌما إلا كان على سبٌل 
مثبلً؛ « دمحم أفضل من موسى»فتخار والتعّلًِ: بؤن ٌفتخر أتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على ؼٌرهم، فٌمولوا: اال

أفضل من عٌسى؛ وما أشبه للن؛ فهلا منهً عنه؛ أما إلا كان على سبٌل الخبر فهلا ال بؤ  به؛ 
 .(ٖ)«أنا سٌد ولد آدم وال فخر»ولهلا لال ملسو هيلع هللا ىلص: 

من فوابد اآلٌة: إثبات الكبلم هلل عّز وجّل؛ لموله تعالى: } منهم من كلم هللا {؛ وكبلم هللا و - ٖ
عّز وجّل عند أهل السنة، والجماعة من صفاته اللاتٌة الفعلٌة؛ فباعتبار أصله من الصفات 

أنه  -ه اللاتٌة؛ ألنه صفة كمال؛ وهللا عّز وجّل موصوؾ بالكمال أزالً، وأبداً؛ أما باعتبار آحاد

فهو من الصفات الفعلٌة؛ ألنه ٌتعلك بمشٌبته. لال هللا تعالى: }إنما أمره إلا أراد  -ٌتكلم إلا شاء 
ً أن ٌمول له كن فٌكون{ ]ٌ :  [ ، ولال تعالى: }ولما جاء موسى لمٌماتنا وكلمه ربه{ 1ٕشٌبا

مناجاة: }لال رب [ ؛ حصل الكبلم بعد مجٌبه لمٌمات هللا؛ ولهلا حصل بٌنهما ٖٗٔ]األعراؾ: 
[ ؛ فمال تعالى: }لن ترانً{ بعد أن لال موسى: ٖٗٔأرنً أنظر إلٌن لال لن ترانً{ ]األعراؾ: 

}رب أرنً أنظر إلٌن{ ؛ هلا هو الحك فً هله المسؤلة؛ وزعمت األشاعرة أن كبلم هللا عّز وجّل 
به فهو أصوات مخلولة ؛ وأما ما ٌسمعه المخاطب -أي المعنى المابم بنفسه  -هو المعنى النفسً 

خلمها هللا عّز وجّل لتعبر عما فً نفسه؛ ولد أبطل شٌخ اإلسبلم هلا المول من تسعٌن وجهاً فً 
 «.التسعٌنٌة»كتاب ٌسمى بـ 

ومن فوابد اآلٌة: أن كبلم هللا لئلنسان ٌعتبر رفعة له؛ ألن هللا تعالى ساق لوله: } منهم من  - ٗ
 لمدح.كلم هللا { على سبٌل الثناء، وا

                                                             

 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
، ٕٕ٘ٙ: ال ٌشهد على شهادة جور إلا أشهد، حدٌث رلم 5، كتاب الشهادات، باب 5ٕٓأخرجه البخاري ص (ٔ)

: فضل الصحابة ثم اللٌن ٌلونهم ثم اللٌن ٌلونهم، ٕ٘، كتاب فضابل الصحابة، باب ٕٕٔٔوأخرجه مسلم ص
 .ٖٖٕ٘[ ٕٕٔ] 2ٕٗٙحدٌث رلم 

ٌلكر فً األشخاص والخصومة بٌن المسلم  : مأ، كتاب الخصومات، باب 15ٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
: من فضابل موسى، حدٌث رلم ٕٗ، كتاب الفضابل، باب 5٘ٓٔ، وأخرجه صٕٔٔٗوالٌهودي، حدٌث رلم 

ٖٙٔ٘ [ٔٙٓ ]ٕٖ2ٖ. 
: ومن 2ٔ، كتاب تفسٌر المرآن، باب 52ٓٔ؛ وأخرجه الترملي صٓٓٓٔٔ، حدٌث رلم ٕ/ٖأخرجه أحمد  (ٖ)

: لكر الشفاعة، 2ٖ، كتاب الزهد، باب 2ٖ5ٕ؛ وأخرجه ابن ماجة ص1ٖٗٔسورة بنً إسرابٌل، حدٌث رلم 
؛ ومدار الحدٌث على علً بن زٌد بن جدعان، وفٌه ضعؾ، والحدٌث صحٌح بطرله 1ٖٓٗحدٌث رلم 

؛ وما أخرجه ابن أبً عاصم فً 2ٗ، حدٌث رلم 5ٖ/ٔوشواهده، منها ما أخرجه الدارمً فً الممدمة بمعناه 
، ولال فً صحٌح الترملي: ٖٙ٘/ٕ، ولال األلبانً فً تخرٌجه: صحٌح اإلسناد ٖٙ٘ - ٖ٘٘/ٕكتاب السنة 
 .5ٖٖٙ - ٕٙٔ٘، حدٌث رلم 2ٔ/ٖصحٌح 
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ومنه ٌإخل علّو ممام المصلً؛ ألنه ٌخاطب هللا عّز وجّل، وٌناجٌه كما أخبر بللن النبً صلى 
؛ وإلا لال «حمدنً عبدي»هللا علٌه وسلم: فإلا لال المصلً: }الحمد هلل رب العالمٌن{، لال هللا: 

ًّ عبدي»المصلً: }الرحمن الرحٌم{ لال هللا:   تعالى ٌناجً إلى آخر الحدٌث؛ فاهلل (ٗ)«أثنى عل
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-المصلً، وإن كان المصلً ال ٌسمعه؛ لكن أخبر بللن الصادق المصدوق 

ومن فوابد اآلٌة: أن الفضابل مراتب، ودرجات؛ لموله تعالى: } ورفع بعضهم درجات {؛  - ٙ
لوسٌلة، وهً أعلى درجة فً وهلا ٌشمل الدرجات الحسٌة، والدرجات المعنوٌة؛ فالنبً ملسو هيلع هللا ىلص له ا
؛ (٘)«وأرجو أن أكون أنا هو»الجنة ال ٌنبؽً أن تكون إال لعبد من عباد هللا؛ لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 

إن أهل الجنة ٌتراءون أصحاب الؽرؾ من »كللن مراتب أهل الجنة درجات: لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
ون الكوكب الدري الؽابر فً األفك من المشرق أو المؽرب كما تتراء -ٌعنً العالٌة  -فولهم 

لتفاضل ما بٌنهم؛ لالوا: ٌا رسول هللا، تلن منازل األنبٌاء ال ٌبلؽها ؼٌرهم  لال: بلى واللي نفسً 
 .(ٙ)«بٌده رجال آمنوا باهلل، وصدلوا المرسلٌن

: } وآتٌنا عٌسى ابن مرٌم ومن فوابد اآلٌة: إثبات أن عٌسى نبً من أنبٌاء هللا؛ لموله تعالى - 2
البٌنات {؛ وهللا عّز وجّل أعطاه آٌات لٌإمن النا  به؛ ومن اآلٌات الحسٌة لعٌسى ابن مرٌم 
إحٌاء الموتى بإلن هللا؛ وإخراجهم من المبور؛ وإبراء األكمه، واألبرص؛ وأن ٌخلك من الطٌن 

رعٌة مستفادة من لوله تعالى: } كهٌبة الطٌر فٌكون طٌراً ٌطٌر بالفعل بإلن هللا؛ وهنان آٌات ش
 وأٌدناه بروح المد  { على أحد التفسٌرٌن السابمٌن.

ومنها: أن البشر مهما كانوا فهم فً حاجة إلى من ٌإٌدهم، وٌموٌهم؛ لموله تعالى: }  - 1
 وأٌدناه بروح المد {.

بروح المد  زعمهم أن عٌسى إله؛ لموله تعالى: } وأٌدناه  ومنها: الرد على النصارى فً - 5
{؛ أي لوٌناه؛ والزم للن أنه ٌحتاج إلى تموٌة؛ واللي ٌحتاج إلى تموٌة ال ٌصلح أن ٌكون رباا، 

 وإلهاً.
ومنها: الثناء على جبرٌل علٌه السبلم حٌث وصؾ بؤنه روح المد ؛ ومن وجه آخر:  - ٓٔ

 .حٌث كان مإٌِّداً للرسل بإلن هللا؛ لموله تعالى: } وأٌدناه بروح المد  {
ومنها: إثبات المشٌبة هلل سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } ولو شاء هللا ما التتل اللٌن من  - ٔٔ
 بعدهم {.
ٌمولون:  ومنها: الرد على المدرٌة؛ لموله تعالى: } ولو شاء هللا ما التتل {؛ ألن المدرٌة - ٕٔ

ة صرٌحة فً أن أفعال اإلنسان إن فعل العبد لٌ  بمشٌبة هللا؛ وإنما العبد مستمل بعمله؛ وهله اآلٌ
 بمشٌبة هللا.
ومنها: أن لتال الكفار للمإمنٌن كان عن عناد، واستكبار؛ ال عن جهل؛ لموله تعالى: }  - ٖٔ

 من بعد ما جاءتهم البٌنات {.
ومنها: لطؾ هللا بالعباد، حٌث كان ال ٌبعث رسوالً إال ببٌنة تشهد بؤنه رسول؛ وشهادة  - ٗٔ

نبٌابه بالرسالة تكون بالمول، وبالفعل؛ مثالها بالمول: لوله تعالى: }لكن هللا ٌشهد هللا عّز وجّل أل
[ ؛ ومثالها بالفعل: ٙٙٔبما أنزل إلٌن أنزله بعلمه والمبلبكة ٌشهدون وكفى باهلل شهٌداً{ ]النساء: 

 تؤٌٌد هللا للرسول، ونصره إٌاه، وتمكٌنه من لتل أعدابه.

                                                             
: وجوب لراءة الفاتحة فً كل ركعة، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الصبلة، باب 2ٗٓأخرجه مسلم فً صحٌحه ص (ٗ)

121 [ٖ1 ]ٖ5٘. 
[ ٔٔ] 1ٗ5اب المول مثل لول المإلن ... ، حدٌث رلم : استحب2، كتاب الصبلة، باب 2ٖ1أخرجه مسلم ص (٘)

ٖ1ٗ. 
: ما جاء فً صفة الجنة وأنها مخلولة، حدٌث رلم 1، كتاب بدء الخلك، باب ٖٕٙأخرجه البخاري ص (ٙ)

: ترابً أهل الجنة أهل الؽرؾ كما ٌرى الكوكب ٖ، كتاب صفة الجنة، باب 2ٓٔٔ، وأخرجه مسلم صٖٕٙ٘
 .1ٖٕٔ[ ٔٔ] 2ٔٗٗفً السماء، حدٌث رلم 
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ّز وجّل فً انمسام النا  إلى مإمن، وكافر؛ لموله تعالى: } ومنها: بٌان حكمة هللا ع - ٘ٔ
 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر {؛ ولوال هلا ما استمام الجهاد، وال حصل االمتحان.

ومنها: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } آمن {، و} كفر {، حٌث أضاؾ الفعل إلى  - ٙٔ
على عمله، وال ٌنسب إلٌه الفعل إال على سبٌل المجاز كما  العبد؛ وهم ٌرون أن اإلنسان مجبر

 ٌمال: أحرلت النار الخشب؛ وهله اآلٌة ترد علٌهم.
ومنها: إثبات أن هللا سبحانه وتعالى هو خالك أفعال العباد؛ لموله تعالى: } ٌفعل ما ٌرٌد  - 2ٔ

بد؛ لكن لما كان صادراً {؛ مع أن الفعل فعل العبد: فااللتتال فعل العبد؛ واالختبلؾ فعل الع
 بمشٌبة هللا عّز وجّل وبخلمه، أضافه هللا عّز وجّل إلى نفسه.

ومنها: إثبات اإلرادة هلل؛ لموله تعالى: } ولكن هللا ٌفعل ما ٌرٌد {؛ واإلرادة التً اتصؾ  - 1ٔ
ث هللا بها نوعان: كونٌة، وشرعٌة؛ والفرق بٌنهما من حٌث المعنى؛ ومن حٌث المتعلك؛ ومن حٌ

بمعنى المشٌبة؛ « اإلرادة الكونٌة»بمعنى المحبة؛ و« اإلرادة الشرعٌة»األثر؛ من حٌث المعنى: 
تتعلك فٌما ٌحبه هللا، وفٌما ال ٌحبه؛ فإلا لٌل: هل أراد هللا  «اإلرادة الكونٌة»ومن حٌث المتعلك: 

تشمل ما ٌحبه هللا، « اإلرادة الكونٌة»الكفر  نمول: باإلرادة الكونٌة: نعم؛ وبالشرعٌة: ال؛ ألن 
اإلرادة »ال تتعلك إال فٌما ٌحبه هللا؛ ومن حٌث األثر: « اإلرادة الشرعٌة»وما ال ٌحبه؛ و

لد ٌمع المراد، ولد ال ٌمع؛ فمثبلً: « اإلرادة الشرعٌة»ال بد فٌها من ولوع المراد؛ و« الكونٌة
لو كانت كونٌة لكان هللا ٌتوب  [ : اإلرادة هنا شرعٌة؛2ٕ}وهللا ٌرٌد أن ٌتوب علٌكم{ ]النساء: 

 على كل النا ؛ لكن اإلرادة شرعٌة: ٌحب أن ٌتوب علٌنا بؤن نفعل أسباب التوبة.
فإن لٌل: ما تمولون فً إٌمان أبً بكر ؛ هل هو مراد باإلرادة الشرعٌة، أو باإلرادة الكونٌة  

ا: مراد شرعاً؛ ؼٌر مراد للنا: مراد باإلرادتٌن كلتٌهما؛ وما تمولون فً إٌمان أبً طالب  للن
 كوناً؛ ولللن لم ٌمع؛ وما تمولون فً فسك الفاسك 

للنا: مراد كوناً ال شرعاً؛ إلاً نمول: لد تجتمع اإلرادتان، كإٌمان أبً بكر ؛ ولد تنتفٌان، مثل 
كفر المسلم؛ ولد توجد اإلرادة الكونٌة دون الشرعٌة، مثل كفر الكافر؛ ولد توجد الشرعٌة دون 

 ة، كإٌمان الكافر.الكونٌ
 المرآن

ٌٌْع فٌِِه َوال ُخل ةٌ  ًَ ٌَْوٌم ال بَ ا َرَزْلنَاكُْم ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤِْت َوال َشفَاَعةٌ  }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا أَْنِفمُوا ِمم 
 [َٕٗ٘واْلَكافُِروَن هُُم الظ اِلُموَن{ ]البمرة:

 التفسٌر:
وعملتم بهدٌه أخرجوا الزكاة المفروضة، وتصدَّلوا مما  ٌا من آمنتم باهلل وصدَّلتم رسوله

أعطاكم هللا لبل مجًء ٌوم المٌامة حٌن ال بٌع فٌكون ربح، وال مال تفتدون به أنفسكم ِمن علاب 
هللا، وال صدالة صدٌك تُنملكم، وال شافع ٌملن تخفٌؾ العلاب عنكم. والكافرون هم الظالمون 

 المتجاوزون حدود هللا.
ن كثٌر:" ٌؤمر تعالى عباده باإلنفاق مما رزلهم فً سبٌله سبٌل الخٌر لٌدخروا ثواب لال اب 

 .(ٔ)للن عند ربهم وملٌكهم ولٌبادروا إلى للن فً هله الحٌاة الدنٌا"
 [، أي: ٌا أٌها اللٌن صّدلوا هللا ورسوله.ٕٗ٘لوله تعالى:} ٌَا أٌََُّها الَِّلٌَن آَمنُوا{]البمرة: 

رضً هللا عنه: "إلا سمعت هللا ٌمول: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا{ فؤرعها سمعن. لال ابن مسعود  
 .(ٕ)ٌعنً استمع لها.؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

                                                             

 .2ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
، تحمٌك أسعد أحمد الطٌب، وسنده: لال ابن أبً حاتم: ثنا أبً 5ٙٔ/ٔ(أخرجه ابن أبً حاتم فً كتاب التفسٌر ٕ)

نعٌم بن حماد ثنا عبد هللا بن المبارن ثنا مسعر ثنا معن وأبو عون أو أحدهما أن رجبل أتى عبد هللا بن مسعود 
بن حماد لال الحافظ فٌه: صدوق ٌخطا كثٌرا، ولد تتبع ابن عدي ما أخطؤ فٌه ولال: أرجو أن ٌكون ... ، ونعٌم 

، ولم ٌلكر ابن عدي هلا األثر ومعن هو ابن عبد ٕٙ٘ - ٕٔ٘/1بالً حدٌثه مستمٌما، الكامل البن عدي 
ن الثمفً دمحم بن عبٌد هللا الرحمن بن عبد هللا بن مسعود، ت. التهلٌب، وأبو عون، كما فً التهلٌب هو أبو عو



٘ٓ 

 

لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "تمدم مراراً، وتكراراً أن تصدٌر الخطاب بالنداء ٌدل على أهمٌة  
تنبٌه إال فً األمور الهامة، وتوجٌه النداء المطلوب؛ ألن النداء ٌمتضً التنبٌه؛ وال ٌكون ال

للمإمنٌن ٌدل على أن التزام ما لكر من ممتضٌات اإلٌمان سواء كان أمراً، أو نهٌاً؛ وعلى أن 
عدم امتثاله نمص فً اإلٌمان؛ وعلى الحث، واإلؼراء، كؤنه لال: ٌا أٌها اللٌن آمنوا إلٌمانكم 

ؼراء: ٌا رجل افعل كلا، وكلا؛ أي ألن للن من افعلوا كلا، وكلا، مثل ما تمول للحث، واإل
 .(ٔ)ممتضى الرجولة"

ا َرَزْلناكُْم{]البمرة:  [،" أي "أنفموا فً سبٌل هللا من مال هللا اللي ٕٗ٘لوله تعالى:} أَْنِفمُوا ِممَّ
 .(ٕ)منحكم إٌِّؤه"

 .(ٖ)"روي "عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا }أنفموا مما رزلناكم{، ٌعنً: من األموال 
لال البؽوي: " حث على اإلنفاق وإشعار بؤنه ال ٌطلب منهم إال بعض ما جعلهم مستخلفٌن  

 .(ٗ)فٌه من رزله ونعمه"
: "أراد النفمة فً الجهاد"  ًّ ولال األصّم وأبو عل

(٘). 
ا   لال ابن عثٌمٌن:"اإلنفاق بمعنى البلل؛ والمراد به هنا بلل المال فً طاعة هللا،و} ِممَّ

أن تكون بٌانٌة؛ أو تبعٌضٌة؛ والفرق بٌنهما أن  َرَزْلناكُْم{، أي مما أعطٌناكم؛ )من( ٌحتمل
البٌانٌة ال تمنع من إنفاق جمٌع المال؛ ألنها بٌان لموضع اإلنفاق؛ والتبعٌضٌة تمنع من إنفاق 

 .(ٙ)ٌن."جمٌع المال؛ وبناًء على للن ال ٌمكن أن ٌتوارد المعنٌان على شًء واحد لتنالض الحكم
 :(2)ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً نوع اإلنفاق فً اآلٌة، على أوجه 

 :هً الزكاة المفروضة. (1)األول: لال الحسن
 .(5)لال الزمخشري: " أراد اإلنفاق الواجب التصال الوعٌد به" 

 .(ٓٔ)الثانً: ولال ٌحٌى بن آدم: "هً الصدلة"

 هله اآلٌة تجمع الزكاة المفروضة والتطوع. :(ٕٔ)وسعٌد بن جبٌر (ٔٔ)الثالث: ولال ابن جرٌج
هو لول ابن جرٌج ومن وافمه، بؤن اآلٌة تجمع بٌن الزكاة والتطوع،   -وهللا أعلم-والراجح 

واختاره ابن عطٌة، لاببل: "وهلا صحٌح، فالزكاة واجبة والتطوع مندوب إلٌه وظاهر هله اآلٌة 
م ولكن ما تمدم من اآلٌات فً لكر المتال وأن أنها مراد بها جمٌع وجوه البر من سبٌل وصلة رح

هللا ٌدفع بالمإمنٌن فً صدور الكافرٌن ٌترجح منه أن هلا الندب إنما هو فً سبٌل هللا وٌموي 
للن لوله فً آخر اآلٌة }والكافرون هم الظالمون{، أي فكافحوهم بالمتال باألنف  وإنفاق 

 .(ٖٔ)األموال"

                                                                                                                                                                               

األعور؛ وكبلهما ثمة، لكن معن بن عبد الرحمن لم ٌدرن عبد اله بن مسعود، ألن الحافظ عده من الطبمة 
، 1ٕ٘/5هـ، ت. التهلٌب ]ٖٖهجرٌا، وعبد هللا بن مسعود مات سنة  ٓٔٔالسابعة، وأما أبو عون فإنه مات سنة 

 ود، فٌكون حدٌث معن وأبً عون عن ابن مسعود مرسبل.[ ، فٌبعد أن ٌكون لد أدرن ابن مسعٕ٘/ٙ
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .1٘ٗ/ٕ(:صٕٗٙ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .1ٗٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .15ٔ/ٕ( تفسٌر الماسمً: ٘)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٕٙٙ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 . ٕٙٙ/ٖ( نمبل عن تفسٌر المرطبً: 1)
 .55ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5)
 .1٘ٗ/ٕ(:صٖٕٙ٘( اخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .1ٕٖ/٘(:ص2ٙٓ٘( أخرجه الطبري بسنده)ٔٔ)
 . ٕٙٙ/ٖ( نمبل عن تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .5ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)



٘ٔ 

 

ل ٌكون إنفاق األموال مرة واجبا ومرة ندبا بحسب تعٌن لال المرطبً: "وعلى هلا التؤوٌ 
الجهاد وعدم تعٌنه، وأمر تعالى عباده باإلنفاق مما رزلهم هللا وأنعم به علٌهم، وحلرهم من 
اإلمسان إلى أن ٌجا ٌوم ال ٌمكن فٌه بٌع وال شراء وال استدران نفمة، كما لال:" }فٌمول رب 

 .(ٔ)لوال أخرتنً إلى أجل لرٌب فؤصدق{"
ًَ ٌَْوٌم{]البمرة:  ٌَؤْتِ  .(ٕ)[، " ٌعنً : ٌوم المٌامة"ٕٗ٘لوله تعالى:} ِمْن لَْبِل أَْن 
ٌَْوٌم{، هو ٌوم المٌامة"   ًَ لال الماسمً:"} ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتِ

(ٖ). 
 .(ٗ)لال الشوكانً: "أي: أنفموا ما دمتم لادرٌن، من لبل أن ٌؤتً ما ال ٌمكنكم االنفاق فٌه" 
ٌٌْع فٌِِه{]البمرة:ل  [، " أي : ال ٌباع أحد من نفسه وال ٌفادى بمال لو بلله ٕٗ٘وله تعالى: } ال بَ

 .(٘)، ولو جاء بملء األرض لهبًا"
لال ابن عثٌمٌن:" وإنما لال سبحانه وتعالى: } ال بٌع {؛ ألن عادة اإلنسان أن ٌنتفع بالشًء  

 .(ٙ)ٌبٌع ما ٌضره؛ لكن ٌوم المٌامة لٌ  فٌه بٌع"عن طرٌك البٌع، والشراء؛ فٌشتري ما ٌنفعه، و
 .(2)[، أي: " وال تجدون صدٌماً ٌدفع عنكم العلاب"ٕٗ٘لوله تعالى:} َواَل ُخلَّةٌ{]البمرة: 
لال ابن كثٌر: " وال تنفعه خلة أحد ، ٌعنً : صدالته بل وال نسابته كما لال : } فَإِلَا نُِفَخ ِفً  

ٌْنَُهْم ٌَْوَمبٍِل َوال ٌَتََساَءلُوَن { ]المإمنون : الصُّوِر فَبل أَْنَساَب   .(1)["ٔٓٔبَ
 ولداختلؾ المفسرون فً تفسٌر)الخلة(، على ثبلثة أوجه متماربة: 

 . (5)األول: لٌل: )الخلة( هً: المودة
 :(ٓٔ)لال الراؼب: " الخلة من تخلل الود نفسه ومخالطته، كموله 

ًَ اْلَخِلٌُل َخِلٌبًل"لَْد تََخلَّْلَت َمْسلََن  وحِ ِمنًِّ         َوبِِه سُّمِ الرُّ
(ٔٔ) 

ٌعنً أن حبها دخل إلى مسالن الروح، فامتزج بروحه، فصار له كالحٌاة؛ ولهلا لال النبً 
ٌل له: من ؛ ولكنه ملسو هيلع هللا ىلص، اتخله حبٌباً، ول(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص: "لو كنت متخلاً من أمتً خلٌبلً التخلت أبا بكر"

؛ فؤثبت المحبة؛ (ٕ)أحب النساء إلٌن  لال ملسو هيلع هللا ىلص: "عابشة" ؛ لٌل: ومن الرجال  لال ملسو هيلع هللا ىلص: "أبوها"
 .(ٕٔ)وكان أسامة بن زٌد ٌسمى "ِحب رسول هللا" أي حبٌبه؛ إلاً الخلة أعلى من المحبة

البلوغ بالود إلى حبة الملب، من لولهم:  لال الراؼب: "ولهلا ٌمال: تمازج روحانا، والمحبة: 
حببته: إلا أصبت حبة للبه، لكن إلا استعملت المحبة فً هللا فالمراد بها مجرد اإلحسان، وكلا 
الخلة، فإن جاز فً أحد اللفظٌن جاز فً اآلخر؛ فؤما أن ٌراد بالحب حبة الملب، والخلة التخلل، 

                                                             

 .ٕٙٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .2ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .15ٔ/ٕالتؤوٌل: ( محاسن ٖ)
 .2ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٗ)
 . 2ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .2ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 . ٕٕٕ/ٙ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٖ٘ٔ( فسرها بللن : الراؼب فً المفردات: 5)
؛ وتفسٌر الراؼب: ٌٙٗٔنسبه؛ وهو لبشار بن برد فً أدب الدنٌا والدٌن: ص ولم  2٘٘/ٕ(لبٌت فً البصابر ٓٔ)
ٔ/ٕ٘ٓ. 
( مفردات انظر مفردات الراؼب ، والنهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث البن األثٌر ) مادة خ ل ل ( ولسان العرب ٔٔ)

  ٖٕ/  2، وفتح الباري :  ٙ٘/  ٖباب البلم فصل الخاء ، والمنهاج شرح مسلم بن الحجاج للنووي : 
؛ وأخرجه ٙٙٗ: الخوخة والممر فً المسجد، حدٌث رلم 1ٓ، كتاب الصبلة، باب 5ٖأخرجه البخاري ص (ٔ)

: من فضابل أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه، حدٌث رلم ٔ، كتاب فضابل الصحابة، باب 52ٓٔمسلم ص
ٙٔ2ٓ [ٕ ]ٕٖ1ٕ. 

، كتاب فضابل 51ٓٔخرجه مسلم ص؛ إٖٔٙٙ، كتاب المنالب، باب  ، حدٌث رلم 51ٕأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .1ٖٕٗ[ 1] 22ٔٙمن فضابل أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه، حدٌث رلم  ٔالصحابة، باب 

 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
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[، أي: ال ٕٗ٘عالى: }ال بٌع فٌه وال خلة{ ]البمرة/فحاشا له سبحانه أن ٌراد فٌه للن، ولوله ت
ٌمكن فً المٌامة ابتٌاع حسنة وال استجبلبها بمودة، وللن إشارة إلى لوله سبحانه: }وأن لٌ  

[، فمد لٌل: هو ٖٔ[، ولوله: }ال بٌع فٌه وال خبلل{ ]إبراهٌم/5ٖلئلنسان إال ما سعى{ ]النجم/
 .(ٔ)خلٌل وأخلة وخبلل والمعنى كاألول"مصدر من خاللت، ولٌل: هو جمع، ٌمال: 
 .(ٕ)الثانً: ولٌل: الخلة: خالص المودة

لال الشوكانً:" والخلة خالص المودة مؤخولة من تخلل السرار بٌن الصدٌمٌن أخبر سبحانه  
 .(ٖ)أنه ال خلة فً ٌوم المٌامة نافعة وال شفاعة مإثرة إال لمن ألن هللا له"

 .(ٗ)الةالثانً: وفسرها جماعة بالصد
وأما السمٌن الحلبً:" والخلة: الصدالة،كؤنها تتخلل األعضاء، أي: تدخل خبللها، أي  

 .(٘)وسطها"
للت: وال ضٌر من اآلراء السابمة، إل أن المإدى واحد، وإن كان األدق تعبٌر الراؼب ومن  

باطنه، والمراد بها فً وافمه، ألن )الخلة( هً المحبة التً تخلَلَت الملب فصارت خبلله، أي: فً 
عز -إال ما كانت له تعالى كما لال-عز وجل-اآلٌة أن ال صدالة وال مودة وال محبة نافعة عند هللا

ُء ٌَْوَمبٍِل بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ إِالَّ اْلُمتَِّمٌَن{ ]الزخرؾ:-وجل  [، وهللا تعالى أعلم.2ٙ: }األَِخبلَّ
 .(ٙ)[، أي: " وال شفاعة مإثرة إال لمن ألن هللا له"َٕٗ٘شَفاَعةٌ{]البمرة:لوله تعالى:} َواَل 

ً ٌشفع لكم لٌحط عنكم من سٌباتكم إِال أن ٌؤلن هللا رّب   لال الصابونً:" وال شفٌعا
 .(2)العالمٌن"
 .(1)لال ابن كثٌر:" أي : وال تنفعهم شفاعة الشافعٌن" 
[، وفٌه ٕٗ٘ :ٌٌْع فٌِِه َوال ُخلَّةٌ َوال َشفاَعةٌ{ ]البمرةواختلفت المراءة فً لوله تعالى: }ال بَ  
 :(5)وجهان

ٌٌْع فٌِِه َوال ُخلَّةٌ َوال َشفاَعةٌ{ بالنصب فً كل للن ببل  األول: لرأ ابن كثٌر وأبو عمرو: }ال بَ
ٌٌْع فٌِِه َوال ِخبلٌل{ ]اآلٌة:  ال لَْؽٌو [ مثله أٌضاً، وفً الطور:}ٖٔتنوٌن، وفً سورة إبراهٌم:}ال بَ

 [ مثله.ٖٕفٌِها َوال تَؤِْثٌٌم{ ]اآلٌة: 
: كّل للن بالّرفع والتنوٌن ًّ الثانً: ولرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكساب
(ٔٓ). 

لال الشوكانً: "وهما لؽتان مشهورتان للعرب ووجهان معروفان عند النحاة، فمن األول:  
 :(ٔٔ)لول حسان

                                                             

( مفردات انظر مفردات الراؼب ، والنهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث البن األثٌر ) مادة خ ل ل ( ولسان العرب باب ٔ)
  ٖٕ/  2، وفتح الباري :  ٙ٘/  ٖء ، والمنهاج شرح مسلم بن الحجاج للنووي : البلم فصل الخا

 .ٕٓٗ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: ٕٙٙ/ٖ(فسرها بها: المرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٕ)
 .2ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ)
، وابن لتٌبة فً 5ٕ٘/ٔآن: ، والنحا  فً معانً المرٖٖ٘/ٔ( فسرها بها: الزجاج فً معانً المرآن وإعرابه: ٗ)

، وابن ٖٓٔ/ٔأ، والبؽوي فً معالم التنزٌل: ٗ٘ٔ/ٔ، والثعلبً فً الكشؾ والبٌان: 5ٖتفسٌر ؼرٌب المرآن: 
، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 22ٖ/ٔ، وابن كثٌر فً تفسٌر المرآن العظٌم: ٕٖٓ/ٔالجوزي فً زاد المسٌر: 

 ،.ٕٔٙ/ٔ، والسمٌن فً الدر المصون: 2ٕٙو 2ٕٔ/ٔ
 .1ٖ٘/ٕ( الدر المصون: ٘)
 .2ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٙ)
 .٘ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .2ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٕ( انظر: الحجة للمراء السبعة: 5)
 .12ٔ(السبعة: ٓٔ)
؛ 1ٖٗ؛ والجنى الدانً صٗٔٗ"الحاشٌة"؛ وتخلٌص الشواهد ص 25ٔالبٌت لحسان بن ثابت فً دٌوانه ص(ٔٔ)

/ ٕ؛ والمماصد النحوٌة ٖٙٓ/ ٕ؛ والكتاب ٕٓٔ/ ٔ؛ وشرح شواهد المؽنً 25، 22، 5ٙ/ ٗوخزانة األدب 
ال نالة لً فً هلا وال جمل [، ولخداش بن  ... ؛ واللفظ فً تلن المصادر:] فما هجرتن حتى للت معلنةٕٖٙ

نسبة فً رصؾ المبانً  ؛ وببلٖٕٓ/ ٕ؛ ولحسان أو لخداش فً الدرر 1٘٘/ ٔزهٌر فً شرح أبٌات سٌبوٌه 
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 أال ٌحشبوكم حول التنانٌر أال طعان أال فرسان عادٌة        
 :(ٔ)ومن الثانً: لول الراعً

 وما صرمتن حتى للت معلنة        ال نالة لً فً هلا وال جمل 
وٌجوز فً ؼٌر المرآن التؽاٌر برفع البعض ونصب البعض كما هو ممرر فً علم  

 .(ٕ)اإلعراب"
[،" أي : وال ظالم أظلم ممن وافى هللا ٕٗ٘لوله تعالى:} َواْلَكاِفُروَن هُُم الظَّاِلُموَن{]البمرة: 

 .(ٖ)ٌومبل كافرا"
 .(ٗ)لال المراؼً: أي " والتاركون للزكاة هم اللٌن ظلموا أنفسهم" 
لال الشوكانً: " فٌه دلٌل على أن كل كافر ظالم لنفسه ومن جملة من ٌدخل تحت هلا  

 .(٘)باإلنفاق"العموم مانع الزكاة منعا ٌوجب كفره لولوع للن فً سٌاق األمر 
لال الصابونً:" أي ال أحد أظلم ممن وافى هللا ٌومبٍل كافراً، والكافر باهلل هو الظالم المعتدي  

 .(ٙ)اللي ٌستحك العماب"
لال ابن عثٌمٌن:" أي أن الكافرٌن باهلل هم الظالمون اللٌن ظلموا أنفسهم، وحصر الظلم فٌهم  

[ ؛ وأخبر النبً صلى هللا علٌه ٖٔظلم عظٌم{ ]لممان: لعظم ظلمهم، كما لال تعالى: }إن الشرن ل
 .(2)("ٖ)وسلم: أن أعظم الظلم أن تجعل هلل نداً وهو خلمن

 :(1)[ وجهٌنٕٗ٘ولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:} َواْلكاِفُروَن هُُم الظَّاِلُموَن{]البمرة: 
 .(5)علٌه للتؽلٌظ والتهدٌد"األول: لٌل:" أراد :والتاركون الزكاة هم الظالمون، وإٌثاره 

لال الزمخشري: " أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون ، فمال }َواْلكاِفُروَن{ للتؽلٌظ ، كما لال 
فً آخر آٌة الحج }َمْن َكَفَر{ مكان : ومن لم ٌحج ، وألنه جعل ترن الزكاة من صفات الكفار فً 

ٌٌْل ِلْلُمْشِرِكٌَن الَِّلٌَن ال ٌُ  كاةَ{"لوله : }َوَو  .(ٓٔ)ْإتُوَن الزَّ

الثانً: ولٌل: "ٌحتمل أن ٌكون المعنى: والكافرون هم الظالمون ألنفسهم بوضع األموال فً 
ؼٌر مواضعها. فبل تكونوا أٌها المإمنون مثلهم فً أن ال تنفموا فتضعوا أموالكم فً ؼٌر 

 .(ٔٔ)مواضعها"
إلى الخٌرات، لبل فواتها بهجوم لال الماسمً: " وفً هله اآلٌة داللة على حسن المسارعة  

 .(ٔ)ما ٌخشى معه الفوت، من موت أو ؼٌره"

                                                                                                                                                                               

 .2ٗٔ/ ٔ؛ وهمع الهوامع 1ٖٔ؛ وشرح عمدة الحافظ ص1ٓص
اللؽة: الطعان: الضرب بالرمح. الفرسان العادٌة: المماتلون الظالمون، أو كثٌروا العدو وسرٌعوه. التجشإ: 

 .معروؾ، صوت ٌصدر عن امتبلء المعدة. التنانٌر: جمع تنور وهو المولد اللي كانوا ٌخبزون فٌه
؛ وشرح ٕٔٗ/ ٔ؛ وشرح التصرٌح ٘ٓٗ؛ وتخلٌص الشواهد ص51ٔالبٌت للراعً النمٌري فً دٌوانه ص(ٔ)

؛ والمماصد ٖ٘"لما"؛ ومجال  ثعلب ص ٕٗ٘/ ٘ٔ؛ ولسان العرب 5ٕ٘/ ٕ؛ والكتاب ٖٔٔ، ٔٔٔ/ ٕالمفصل 
 ".. شرح المفردات: صرمتن: أي لطعت حبل ودن، وٌروى "هجرتن1ٕٔ؛ واللمع صٖٖٙ/ ٕالنحوٌة 

 .2ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 .2ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .1٘ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .2ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٘)
 .٘ٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)

: لوله تعالى: )فبل تجعلوا هلل أنداداً ٖسورة البمرة، باب  ٕ، كتاب تفسٌر المرآن، 2ٖٙأخرجه البخاري ص (ٖ)
: بٌان كون الشرن ألبح 2ٖ، كتاب اإلٌمان، باب 5ٖٙ، وأخرجه مسلم ص22ٗٗوأنتم تعلمون(، حدٌث رلم 

 .1ٙ[ ٔٗٔ] 2ٕ٘اللنوب...، حدٌث رلم 
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 . 15ٔ/ٕ( انظر: محاسن التؤوٌل: 1)
 . 15ٔ/ٕ( محاسن اتؤوٌل: 5)
 .55ٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٓٔ)
 .15ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
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ولد روي ابن ابً حاتم بسنده "عن عطاء بن دٌنار، أنه لال: الحمد هلل اللي لال }والكافرون  
 .(ٕ)هم الظالمون{، ولم ٌمل: الظالمون هم الكافرون"

 .(ٖ)لال: الكافرون بالنعم"وروي "عن الجعفً ٌمول: }والكافرون هم الظالمون{  
 :الفوائد

من فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلنفاق مما أعطانا هللا؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا{ ، حٌث  - ٔ
 صدرها بالنداء.

ومنها: أن اإلنفاق من ممتضى اإلٌمان، وأن البخل نمص فً اإلٌمان؛ ولهلا ال ٌكون  - ٕ
 جواد بجاهه؛ جواد بماله؛ جواد ببدنه.المإمن بخٌبلً؛ المإمن جواد بعلمه؛ 

ومنها: بٌان منة هللا علٌنا فً الرزق؛ لموله تعالى: } مما رزلناكم {؛ ثم لؤلمر باإلنفاق فً  - ٖ
 سبٌله، واإلثابة علٌه؛ لموله تعالى: } أنفموا مما رزلناكم {.

؛ لكن المسبِّب ومنها: التنبٌه على أن اإلنسان ال ٌحصل الرزق بمجرد كسبه؛ الكسب سبب - ٗ
هو هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } مما رزلناكم {؛ فبل ٌنبؽً أن ٌعجب اإلنسان بنفسه حتى ٌجعل 

 فً لول المابل: إنما أوتٌته على علم عندي. ما اكتسبه من رزق من كسبه، وعمله، كما
أنفمه من رزق هللا ومنها: اإلشارة إلى أنه ال منة للعبد على هللا مما أنفمه فً سبٌله؛ ألن ما  - ٘
 له.
ومنها: أن المٌت إلا مات فكؤنما لامت المٌامة فً حمه؛ لموله تعالى: } من لبل أن ٌؤتً  - ٙ

 ٌوم ال بٌع فٌه... { إلخ.
ومنها: أن للن الٌوم لٌ  فٌه إمكان أن ٌصل إلى مطلوبه بؤي سبب من أسباب الوصول  - 2

 لشفاعة؛ وإنما ٌصل إلى مطلوبه بطاعة هللا.إلى المطلوب فً الدنٌا، كالبٌع، والصدالة، وا
لوله: } وال شفاعة { بموله تعالى:  ومنها: أن الكافرٌن ال تنفعهم الشفاعة؛ ألنه تعالى أعمب - 1

[ 1ٗ} والكافرون هم الظالمون {؛ وٌإٌد للن لوله تعالى: }فما تنفعهم شفاعة الشافعٌن{ ]المدثر: 
. 

ووجه الداللة منه: حصر الظلم فً الكافرٌن؛ وطرٌك ومنها: أن الكفر أعظم الظلم؛  - 5
 الحصر هنا ضمٌر الفصل: } هم {.

ومنها: أن اإلنسان ال ٌنتفع بماله بعد موته؛ لموله تعالى: } أنفموا مما رزلناكم من لبل  - ٓٔ
إلا مات اإلنسان انمطع »أن ٌؤتً ٌوم {؛ لكن هلا ممٌد بما صح عن رسول هللا )ص( أنه لال: 

 .(ٔ)«ال من ثبلثة: من صدلة جارٌة؛ أو علم ٌنتفع به؛ أو ولد صالح ٌدعو لهعمله إ
ومنها: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } أنفموا {، حٌث أضاؾ الفعل إلى المنفمٌن؛  - ٔٔ

كما هو  -والجبرٌة ٌمولون: إن اإلنسان ال ٌفعل باختٌاره؛ وهلا المول ٌرد علٌه السمع، والعمل 
 .-لعمٌدة ممرر فً كتب ا

ومنها: الرد على المدرٌة؛ لموله تعالى: } مما رزلناكم {؛ ألننا نعلم أن رزق هللا ٌؤتً  - ٕٔ
بالكسب؛ وٌؤتً بسبب ال كسب لئلنسان فٌه؛ فإلا أمطرت السماء وأنت عطشان، وشربت فهلا 

كسب؛  رزق ال كسب لن فٌه، وال اختٌار، لكن إلا بعت، واشترٌت، واكتسبت المال فهلا لن فٌه
وهللا عز وجل هو اللي أعطان إٌاه؛ لو شاء هللا لسلبن المدرة؛ ولو شاء لسلبن اإلرادة؛ ولو شاء 

 ما جلب لن الرزق.
ومنها: أن إنفاق جمٌع المال ال بؤ  به؛ وهلا على تمدٌر } من { بٌانٌة؛ بشرط أن ٌكون  - ٖٔ

 اإلنسان واثماً من نفسه بالتكسب، وِصدق التوكل على هللا.

                                                                                                                                                                               

 .15ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .1٘ٗ/ٕ(:ص2ٕٙ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
 . 1ٙٗ/ٕ(:ص1ٕٙ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)

 ٖٕٕٗحك اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حدٌث رلم : ما ٌلٖ، كتاب الوصٌة، باب 5ٖٙأخرجه مسلم ص (ٔ)
[ٔ٘ ]ٖٔٙٔ. 
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  (:ٔمـسؤلة)
ظاهر اآلٌة الكرٌمة أن اإلنفاق مطلك فً أي وجه من وجوه الخٌر؛ ولكن هلا اإلطبلق ممٌد 

[ ، ومثل ٕٔٙفً آٌات أُخر، مثل لوله تعالى: }مثل اللٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا{ ]البمرة: 
اآلٌة هنا ممٌداً  [ ؛ وعلى هلا فٌكون إطبلق5٘ٔلوله تعالى: }وأنفموا فً سبٌل هللا{ ]البمرة: 

 .-أي فً شرعه  -باآلٌات األُخر التً تدل على أن اإلنفاق المؤمور به ما كان فً سبٌل هللا 
 (:ٕمسؤلة)

ظاهر اآلٌة نفً الشفاعة مطلماً؛ وحٌنبل نحتاج إلى الجمع بٌن هله اآلٌة وبٌن النصوص 
ٌحمل مطلك هله اآلٌة على األخرى الدالة على إثبات الشفاعة فً للن الٌوم؛ فٌمال: الجمع أن 

الممٌد بالنصوص األخرى، وٌمال؛ إن النصوص األخرى دلت على أن هنان شفاعة؛ لكن لها 
 ثبلثة شروط: رضى هللا عن الشافع؛ وعن المشفوع له؛ وإلنه فً الشفاعة.

 المرآن
ًُّ اْلمٌَُّوُم ال تَؤُْخذُهُ ِسنَةٌ َوال َنوْ  ُ ال إِلَهَ إاِل  هَُو اْلَح ٌم لَهُ َما فًِ الس َماَواِت َوَما فًِ اْْلَْرِض َمْن }ّللا 

ٍء ِمنْ  ًْ ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوال ٌُِحٌُطوَن ِبَش ٌَْن أَ  ِعْلِمِه ِإال  ذَا ال ِذي ٌَْشفَُع ِعْنَدهُ إاِل  بِِإْذنِِه ٌَْعلَُم َما بَ
ًُّ اْلعَِظٌُم{ بَِما َشاَء َوِسَع كُْرِسٌُّهُ الس َماَواِت َواْْلَْرَض  َوال ٌَُإوُدهُ ِحْفُظُهَما َوهَُو اْلعَِل

 [ٕ٘٘]البمرة:

 التفسٌر:
ًُّ اللي له جمٌع معانً الحٌاة الكاملة كما  هللا اللي ال ٌستحك األلوهٌة والعبودٌة إال هو، الح
ا ٌلٌك بجبلله، المابم على كل شًء، ال تؤخله ِسنَة أي: نعا ، وال نوم، كل ما فً السماوات وم
فً األرض ملن له، وال ٌتجاسر أحد أن ٌشفع عنده إال بإلنه، محٌط علمه بجمٌع الكابنات 
ماضٌها وحاضرها ومستمبلها، ٌعلم ما بٌن أٌدي الخبلبك من األمور المستمبلة، وما خلفهم من 

. األمور الماضٌة، وال ٌَطَّلُع أحد من الخلك على شًء من علمه إال بما أعلمه هللا وأطلعه علٌه
وال ٌعلم كٌفٌته إال هللا  -هلالج لج-وسع كرسٌه السماوات واألرض، والكرسً: هو موضع لدمً الرب 

سبحانه، وال ٌثمله سبحانه حفظهما، وهو العلً بلاته وصفاته على جمٌع مخلولاته، الجامع لجمٌع 
 صفات العظمة والكبرٌاء. وهله اآلٌة أعظم آٌة فً المرآن، وتسمى: آٌة الكرسً.

هله اآلٌة أعظم آٌة فً كتاب هللا" وأفضلها وأجلها، وللن لما اشتملت علٌه من األمور و 
العظٌمة والصفات الكرٌمة، فلهلا كثرت األحادٌث فً الترؼٌب فً لراءتها وجعلها وردا 

، كما سؤل النبً (ٔ)لئلنسان فً أولاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات"
ًّ بن كعب، ولال: ملسو هيلع هللا ىلص آٌة أعظم فً كتاب هللا  لال: آٌة الكرسً؛ فضرب على صدره،  أي» أب

؛ ولهلا من لرأها فً لٌلة لم ٌزل علٌه من هللا حافظ، وال ٌمربه (ٔ)«ولال: لٌهنن العلم ٌا أبا المنلر
، وفً رواٌة (ٕ)شٌطان حتى ٌصبح؛ وهً مشتملة على عشر جمل؛ كل جملة لها معنى عظٌم جداً 

: "إن لكل شًء سناما، وسنام المرآن سورة البمرة، وفٌها -ملسو هيلع هللا ىلص  -أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا 
   . (ٖ)آٌة سٌد آي المرآن، ال تمرأ فً بٌت فٌه شٌطان إال خرج منه "

                                                             

 .ٔٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
: فضل سورة الكهؾ وآٌة الكرسً، حدٌث ٗٗ، كتاب صبلة المسافرٌن ولصرها، باب 1ٓ٘أخرجه مسلم ص (ٔ)
 . 1ٔٓ[ 1ٕ٘] 11٘ٔرلم 

الكرٌم منها: ما رواه سعٌد بن وردت عدة أحادٌث صحٌحة تدل على أن آٌة الكرسً أعظم آٌة فً المرآن 
، والبٌهمً فً شعب 1ٙ٘5رلم:  ٖٗٔ-ٕٗٔ/5، والطبرانً فً المعجم الكبٌر: 5ٖ٘/ٖمنصور فً سننه: 

عز -:"عن شُتٌَر بن َشَكل لال حدثنا عبد هللا أن أعظم آٌة فً كتاب هللا 2ٖٕٔرلم:  5ٕٖ-1ٕٖ/٘اإلٌمان: 
ًُّ -وجل ُ ال إِلََه إاِلَّ هَُو اْلَح اْلمٌَُّوُم ال تَؤُْخلُهُ ِسنَةٌ َوال نَْوٌم...﴾ إلى آخر اآلٌة، فمال مسروق: صدلت". واللفظ  : ﴿َّللاَّ

 ولال: "رواه الطبرانً، ورجاله رجال الصحٌح". ٖٕٖ/ٙلسعٌد، ولد أورده الهٌثمً فً مجمع الزوابد: 
 .ٕٓ٘/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
( وعزاه للمصنؾ والترملي ودمحم بن نصر وابن المنلر والحاكم ٔ٘/ٔ(لكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )ٖ)

 والبٌهمً فً "شعب اإلٌمان".
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بً صلى لال المرطبً: " هله آٌة الكرسً سٌدة آي المرآن وأعظم آٌة..نزلت لٌبل ودعا الن 
 .(ٔ)هللا علٌه وسلم زٌدا فكتبها"

وفً مدى جواز تفاضل آي المرآن العظٌم ومنه األسماء الحسنى، لد بحث أرباب العلم والسادة 
 :(ٕ)الفمهاء هله المسؤلة من جمٌع الوجوه ، وكانت آراإهم مختلفة كاآلتً
 الحسنى.المول األول: رأي المجٌزٌن للتفاضل بٌن اآلٌات وكللن االسماء 

أوالً : رأي أبً حامد الؽزالً: لهب أبو حامد الؽزالً إلى اعتماد التفضٌل وأن بعض اآلٌات 
أشرؾ من بعض مستدالً على للن بما لكرناه من أحادٌث واردة فً تفضٌل بعض السور على 
بعض ، ٌمول الؽزالً : "لعلن تمول : لد توجه لصدن فً هله التنبٌهات إلى تفضٌل المرآن على 
بعض والكل لول هللا تعالى ، فكٌؾ ٌفارق بعضها بعضاً   وكٌؾ ٌكون بعضها أشرؾ من بعض 
، فاعلم : أن نور البصٌرة إن كان ال ٌرشدن إلى الفرق بٌن آٌة الكرسً وآٌة المداٌنات وبٌن 
                                                                                                                                                                               

 ( .5ٔٓٙرلم  22ٖ - 2ٖٙ/  ٖوأخرجه عبد الرزاق فً "المصنؾ" )
 ( .55ٗرلم  2ٖٗ/  ٕوالحمٌدي فً "مسنده" )

فً آخره: "آٌة الكرسً" ، وهله كبلهما عن سفٌان، به، ولفظ عبد الرزاق نحوه، ولفظ الحمٌدي مثله، إال أنه زاد 
 الزٌادة عند عبد الرزاق أٌضا.

 ( من طرٌك الحمٌدي.5ٕ٘/  ٕ( و )ٔٙ٘ - ٓٙ٘/  ٔوأخرجه الحاكم فً "المستدرن" )
 ( .2ٕٔٔرلم  2ٕٖ/  ٘ومن طرٌك الحاكم أخرجه البٌهمً فً "شعب اإلٌمان" )

ٌك محمود ابن ؼٌبلن، عن سفٌان، به / المختصر( من طر ٔ٘ٔوأخرجه دمحم بن نصر فً "لٌام اللٌل" )ص
 نحوه.

( من طرٌك إبراهٌم بن بشار، عن سفٌان به مثله، وزاد فً آخره: 2ٖٙ/  ٕوأخرجه ابن عدي فً "الكامل" )
 "هللا ال إله إال هو الحً المٌوم" .
آٌة ( فً فضابل المرآن، باب ما جاء فً سورة البمرة و1ٖٖٓرلم  1ٔٔ/  1وأخرجه الترملي فً "سننه" )

 الكرسً.
رلم  ٖٖٔ/  ٘والحاكم فً الموضعٌن السابمٌن من "المستدرن"، ومن طرٌمه البٌهمً فً "شعب اإلٌمان" )

(، كبلهما من طرٌك زابدة بن لدامة، عن حكٌم، به بلفظ: "لكل شًء سنام، وإن سنام المرآن سورة 1ٕ٘ٔ
 رسً" .البمرة" ، زاد الترملي: "وفٌها آٌة هً سٌدة أي المرآن: آٌة الك

 لال الترملي: "هلا حدٌث ؼرٌب ال نعرفه إال من حدٌث حكٌم بن جبٌر، ولد تكلم فٌه شعبة وضعفه" .
ولال الحاكم: "هلا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، والشٌخان لم ٌخرجا عن حكٌم بن جبٌر لوهن فً رواٌاته، 

/  ٖنً؛ حٌث لكر الحدٌث فً "السلسلة الضعٌفة" )إنما تركاه لؽلوه فً التشٌع" ، ووافمه اللهبً، وتعمبهما األلبا
( وحكم علٌه بالضعؾ، ثم لكر كبلم الحاكم، ثم تعمبه بموله: "لٌ  كما لال، وإن وافمه 1ٖٗٔرلم  ٕ٘٘ - ٕٗ٘

اللهبً فً تلخٌصه؛ فإن ألوال األبمة فٌه إنما تدل على أنهم تركوه لسوء حفظه ولٌ  لفساد ملهبه ... " ، ثم 
 ل األبمة فٌه.لكر بعض ألوا

 وهنان ما ٌشهد لمعناه، عدا لوله: "إن لكل شًء سناما، وسنام المرآن سورة البمرة":
( فً صبلة المسافرٌن، باب فضل سورة الكهؾ 1ٕ٘رلم  ٙ٘/  ٔفمن للن ما أخرجه مسلم فً "صحٌحه" ) 

: "ٌا أبا المنلر، أتدري أي آٌة من -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -وآٌة الكرسً، عن أبً بن كعب 
لال: "ٌا أبا المنلر، أتدري أي آٌة من كتاب هللا معن  كتاب هللا معن أعظم " لال: للت: هللا ورسوله أعلم.

أعظم " لال: للت: هللا ال إله إال هللا هو الحً المٌوم. لال: فضرب فً صدري، ولال: "وهللا لٌهنن العلم أبا 
 المنلر" .

( فً صبلة المسافرٌن، باب استحباب صبلة النافلة فً ٕٕٔرلم  5ٖ٘/  ٔوأخرج مسلم أٌضا فً "صحٌحه" )
لال: "ال تجعلوا بٌوتكم ممابر، إن الشٌطان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن رسول هللا  -رضً هللا عنه  -بٌته، من حدٌث أبً هرٌرة 

 ٌنفر من البٌت اللي تمرأ فٌه سورة البمرة".
( فً فضابل المرآن، باب فضل سورة البمرة، من حدٌث ٓٔٓ٘رلم  ٘٘/  5وأخرج البخاري فً "صحٌحه" )

بها، وفٌه ٌمول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رة فً لصته مع الشٌطان اللي كان ٌسرق من الزكاة التً وكله رسول هللا أبً هرٌ
الشٌطان: إلا أوٌت إلى فراشن فالرأ آٌة الكرسً، لم ٌزل معن من هللا حافظ، وال ٌمربن شٌطان حتى تصبح، 

 شٌطان": "صدلن وهو كلوب، لان -ملسو هيلع هللا ىلص  -فمال النبً 
 .1ٖٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
( أنظر: الدر المنظم فً اسم هللا األعظم، دراسة وتحمٌك: د. جابر بن اٌد السمٌري)بحث منشور فً الشبكة ٕ)

 األلكترونٌة(.
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سورة اإلخبلص وسورة تبت ، وترتاع من اعتماد الفرق نفسن الجوارة المستؽرلة بالتملٌد ، فملد 
، (ٔ)ب األخبار على شرؾ بعض اآلٌات ، وعلى تضعٌؾ األجر فً بعض السور المنزلة" صاح

ثم ساق الؽزالً األدلة المبٌنة تفاضل السور واآلٌات ، كما لكرناها فً المباحث األولى من هلا 
 البحث .
ولال أٌضاً : "واألخبار الواردة فً فضابل لوارع المرآن بتخصٌص بعض اآلٌات والسور  
 . (ٕ)ل وكثرة الثواب فً تبلوتها ال تحصى لاطبة من كتب الحدٌث إن أردته"بالفض

ثانٌاً : رأى الماضً عٌاض : بعد أن لكر ما ورد فً تفضٌل آٌة الكرسً لال : "فٌه حجة 
 . (ٖ)للمول بجواز تفضٌل بعض المرآن على بعض وتفضٌله على سابر كتب هللا تعالى"

عد أن أورد فضابل سورة الفاتحة لال : "واستدل بهلا الحدٌث ثالثاً : رأي العبلمة الماسمً : ب
وأمثاله على تفاضل بعض اآلٌات والسور على بعض كما هو  المحكً عن كثٌر من العلماء 
منهم إسحاق بن راهوٌه ، وأبو بكر بن العربً ، وابن الحصار من المالكٌة وللن بٌّن واضح"
(ٗ) 

 ألخبار الصحٌحة الواردة فً هلا المجال .، وٌمصد بموله : بٌّن واضح من خبلل ا
ً : رأي اإلمام المرطبً : بعد أن لكر االختبلؾ لال : "ولال لوم بالتفضٌل وأن ما  رابعا

ِحٌُم{ ]البمرة: ْحَمُن الرَّ [، وآٌة الكرسً ٖٙٔتضمنه لوله تعالى : }َوإِلَُهكُْم إِلَهٌ َواِحٌد ال إِلَهَ إِالَّ هَُو الرَّ
شر ، وسورة اإلخبلص من الدالالت على وحدانٌته وصفاته لٌ  موجوداً مثبًل ، وآخر سورة الح

{ ]المسد: [ وما كان مثلها ، والتفضٌل إنما هو بالمعانً العجٌبة ٔفً }تَبَّْت ٌََدا أَبًِ لََهٍب َوتَبَّ
 . (٘)وكثرتها ، ال من حٌث الصفة ، وهلا هو الحك"

بالنظر إلى ما تضمنته هله السور واآلٌات من إلاً هلا التفضٌل اللي لهب إلٌه المرطبً  
المعانً واألصول ال من ناحٌة األجر والثواب فمط كما لهب إلٌه الطرؾ اآلخر ، ولكر 
المرطبً أن هلا االختٌار هو اختٌار مجموعة من العلماء كالماضً أبً بكر بن العربً وابن 

صار : "عجبً ممن ٌلكر االختبلؾ الحصار لما ورد من أخبار فً هلا المجال حتى لال ابن الح
، ونمل عن ابن العربً لوله :"ما أنزل هللا فً التوراة وال فً اإلنجٌل وال  (ٙ)مع هله النصوص"
وسكت عن سابر الكتب ، كالصحؾ المنزلة والزبور وؼٌرها ؛  –الفاتحة  –فً المرآن مثلها 

ار أفضل الكـل ؛ كمولـن زٌـد ألن هله الملكورة أفضلها ، وإلا كان الشًء أفضل األفضل ، ص
أفضل العلماء ، فهو أفضل النا  ، وفً الفاتحة من الصفات ما لٌ  لؽٌرها ؛ حتى لٌـل : إن 
جمٌع المرآن فٌها ... وبهلا المعنى صارت أم المرآن العظٌم ... وهً تضمنت التوحٌد 

 . (2)والعبادة"
ة ومتعلماتها كتاباً خاصاً سماه )جواب أهل خامساً : رأي ابن تٌمٌة : أفرد ابن تٌمٌة لهله المسؤل

العلم واإلٌمان بتحمٌك ما أخبر به رسول هللا من أن "لل هو هللا أحد" تعدل ثلث المرآن(، حٌث 
دلل على ما لهب إلٌه من جواز التفضٌل باألدلة الكثٌرة ورد على من ٌنفً للن وأنه ٌعارض 

ال : "وفً الجملة فداللة النصوص النبوٌة واآلثار بنفٌه جمٌع األدلة الشرعٌة المإٌدة للتفاضل فم
السلفٌة واألحكام الشرعٌة والحجج العملٌة على أن كبلم هللا بعضه أفضل من بعض هو من 

، ثم ٌلهب ٌبٌن فً أي شًء ٌحصل التفاضل فٌمول : "فمعلوم  (1)الدالالت الظاهرة المشهورة"
فهو ٌتفاضل باعتبار النسبتٌن ، وباعتبار نفسه أٌضاً أن الكبلم له نسبتان ، نسبة إلى المتكلم فٌه ، 

                                                             

 . 5ٖٗ/ٔ، وانظر : البرهان فً علوم المرآن  2ٖ( جواهر المرآن ودرره للؽزالً ، ص ٔ)
 . ٕٙٔ/ٔ: تفسٌر المرطبً  ، وانظر 1ٖ( جواهر المرآن ، ص ٕ)
 . ٘ٙ،  ٗ٘/5، وانظر : فتح الباري  5ٗ-5ٖ/ٙ( شرح صحٌح مسلم للنووي ٖ)
 . 22،  2ٙ،  2ٖ،  ٙ٘/2ٔ، وانظر : مجموع الفتاوى ،  5ٖٕ/ٔ( تفسٌر الماسمً ٗ)
 . ٓٗٗ/ٔ، وانظر : البرهان فً علوم المرآن للزركشً  2ٕٔ/ٔ( تفسٌر المرطبً ٘)
 . ٕٓٗ/ٔ، وانظر : تفسٌر الماسمً  2ٕٔ/ٔ( تفسٌر المرطبً ٙ)
، واإلتمان للسٌوطً ، وشرح صحٌح مسلم  55،  51/ٔٔ، وانظر : فتح الباري  2ٕٔ/ٔ( تفسٌر المرطبً 2)
 . ٕٓٔ/ٔ، وزاد المعاد  5ٖ-5ٗ/ٙ
 . ٙٗ/2ٔ، وانظر : مجموع الفتاوى  2ٔ( جواب أهل العلم واإلٌمان ، ص 1)
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... "فمل هو هللا أحد ، وتبت ٌدا أبً لهب كبلهما كبلم هللا وهما مشتركان فً هله الجهة ، 
ولكنهما متفاضبلن من جهة المتكلم فٌه المخبر عنه : فهلا كبلم هللا وخبره اللي ٌخبر به عن 

مه اللي ٌتكلم به عن نفسه ، وهلا كبلم هللا اللي ٌتكلم نفسه وصفته التً ٌصؾ بها نفسه ، وكبل
عن بعض خلمه ، وٌخبر به عنه وٌصؾ به حاله ، وهما فً هله الجهة متفاضبلن بحسب تفاضل 

، ثم تابع شرحه لما لهب إلٌه لاببلً : "فلٌ  الخبر المتضمن  (ٔ)المعنى الممصود بالكبلمٌن ..."
حسنى ، كالخبر المتضمن للكر أبً لهب وفرعون وإبلٌ  ، وإن للحمد هلل والثناء علٌه بؤسمابه ال

، ونسب إلى السلؾ الصالح المول بالتفاضل فمال  (ٕ)كان هلا كبلماً عظٌماً معظماً ٌكلم هللا به ..."
: "والمول بؤن كبلم هللا بعضه أفضل من بعض هو المول المؤثور عن السلؾ ، وهو اللي علٌه 

 .(ٖ)األربعة وؼٌرهـم"أبمة الفمهاء من الطوابؾ 
 المول الثانً: آراء الرافضٌن لمسؤلة التفضٌل بٌن سور وآي المرآن الكرٌم وأدلتهم :

لكر اإلمام بدر الدٌن دمحم بن عبد هللا الزركشً مسؤلة التفضٌل فمال :"ولد اختلؾ النا  فً  
حاتم ابن حبان  للن ، فلهب الشٌخ أبو الحسن األشعري ، والماضً أبو بكر البالبلنً ، وأبو

وؼٌرهم إلى أنه ال فضل لبعض على بعض ؛ ألن الكل كبلم هللا ، وكللن أسماإه تعالى ال 
تفاضل بٌنهما ... احتجوا بؤن األفضل ٌشعر بنمص المفضول ، وكبلم هللا حمٌمة واحدة ال نمص 

 .(ٗ)فٌه"
لمرآن أفضل من ونمل عن ابن حبان لوله : "أعظم سورة ، أراد به فً األجر ، ال أن بعض ا

 . (٘)بعض" 
ولال النووي : "وفً التفضٌل خبلؾ للعلماء فمنع منه أبو الحسن األشعري وأبو بكر البالبلنً 
وجماعة من الفمهاء والعلماء ألن تفضٌل بعضه ٌمتضً نمص المفضول ، ولٌ  فً كبلم هللا 

ر بمعنى عظٌم نمص به وتؤول هإالء ما ورد من إطبلق أعظم وأفضل فً بعض اآلٌات والسو

 . (ٙ)وفاضل"
، ثبوت التفضٌل لما جاء من األخبار الصحٌحة فٌه وأن  -وهللا أعلم-والراجح فً هله المسؤلة

التفضٌل ٌكون فً التفاوت فً المعانً وال مانع أن ٌكون فً زٌادة الثواب ، أما ما لهب إلٌه 
ى له ؛ ألن الجمٌع متفك على المانعون من التفضٌل خوفاً من دخول النمصان على المرآن فبل معن

أن السور واآلٌات كبلم هللا فهو من هلا الجانب ال ٌتفاضل كما لال ابن تٌمٌة وؼٌره ، ولكن من 
ناحٌة المعانً فبل ٌخفى على أحد كما لال عز الدٌن بن عبد السبلم : "كبلم هللا فً هللا أفضل من 

، واختاره الماضً أبو  (2)ٌدا أبً لهب{"  كبلم هللا فً ؼٌره فـ "لل هو هللا أحد" أفضل من }تب
بكر بن العربً لؤلدلة الصرٌحة ولال : "إنما صارت آٌة الكرسً أعظم لعظم ممتضاها ، فإن 

 . (1)الشًء إنما ٌشرؾ بشرؾ لاته وممتضاه ومتعلماته"
بل ربما ٌكون منع التفاضل إنكار لموجب النصوص الشرعٌة ، فإن المثبت لهله المفاضلة  
 م بالكتاب والسنة ، وأما النافً فلٌ  معه آٌة من كتاب هللا وال حدٌث عن رسول هللا معتص

وإنما معه مجرد رأي ٌزعم أن عمله دل علٌه ، ومنازعه ٌبٌن أن العمل إنما دل على نمٌضه ، 
 . (5)وأن خطؤه معلوم بصرٌح المعمول ، كما هو معلوم بصحٌح المنمول 

                                                             

 . 1٘وانظر : شفاء العلٌل البن المٌم ، ص  ، 2ٕ( جواب أهل اإلٌمان ، ص ٔ)
 . ٓٔ/2ٔ، وانظر : مجموع الفتاوى  2ٕ( جواب أهل اإلٌمان ، ص ٕ)
، وانظر : شفاء العلٌل البن المٌم ، ص  2/2ٓٔ، وانظر : مجموع الفتاوى  ٖٔ( جواب أهل اإلٌمان ، ص ٖ)

٘1ٗ . 
 . ٖٖٓ-5ٕٖ، ص ، وانظر : إٌثار الحك  1ٖٗ/ٔ( البرهان فً علوم المرآن ٗ)
 . 1ٖٗ/ٔ( البرهان فً علوم المرآن ٘)
 . 5ٖ/ٙ( شرح صحٌح مسلم للنووي ٙ)
 . 5ٖٗ/ٔ( البرهان فً علوم المرآن 2)
 . 2/52ٔ، وانظر : مجموع الفتاوى  ٕٗٗ/ٔ( السابك 1)
 . 5٘ٔ،  ٖٓٔ( انظر : جواب أهل العلم واإلٌمان ، ص 5)
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ٌٍْر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها{ بل إلا نظـرت فـً لولـه   تعالى : }َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَْو نُْنِسَها نَؤِْت بَِخ
لال ابن تٌمٌة : "فؤخبر أنه ٌؤتً بخٌر منها أو مثلها ، وهلا بٌان من هللا لكون  [،ٙٓٔ]البمرة: 

تارة وتتفاضل  تلن اآلٌة لد ٌؤتً بمثلها تارة أو خٌر منها أخرى ، فدل للن على أن اآلٌات تتماثل
أخرى ، وأٌضاً فالتوراة واإلنجٌل والمرآن جمٌعها كبلم هللا ، مع علم المسلمٌن بؤن المرآن أفضل 

 .(ٔ)الكتب الثبلثة"
ُ ال إِلَهَ إِالَّ هَُو {]البمرة:   .(ٕ)[، " أي: ما إله إال هو"ٕ٘٘لوله تعالى: }َّللاَّ
 .(ٖ)لال جابر بن زٌد: "اسم هللا األعظم هو: هللا" 
 .(ٗ)ولال ابن عبا : "}ال إله إال هو{: توحٌده" 
 .(٘)لال الشوكانً:" أي: ال معبود بحك إال هو" 
 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" إخبار بؤنه المتفرد باإللهٌة لجمٌع الخبلبك" 
لال السٌوطً" ٌرٌد اللي لٌ  معه شرٌن فكل معبود من دونه فهو خلك من خلك ال  

 .(2)ٌملكون رزلا وال حٌاة وال نشورا"ٌضرون وال ٌنفعون وال 
بمعنى المعبود حباً، وتعظٌماً؛ وال أحد « المؤلوه»لال ابن عثٌمٌن: "و}إله{ بمعنى مؤلوه؛ و 

فً  ٌستحك هلا الوصؾ إال هللا سبحانه وتعالى؛ واآللهة المعبودة فً األرض، أو المعبودة وهً
ً تسمى آلهة؛ لكنها ال تستحك للن؛ اللي كلها ال تستحك العبادة؛ وه -كالمبلبكة  -السماء 

[ ، ٌٕٔستحمه رب العالمٌن، كما لال تعالى: }ٌا أٌها النا  اعبدوا ربكم اللي خلمكم{ ]البمرة: 
 .(1)[ٕٙولال تعالى: }للن بؤن هللا هو الحك وأن ما ٌدعون من دونه هو الباطل{ ]الحج: 

الحك اللي تتعٌن أن تكون جمٌع أنواع لال السعدي:" أي: ال معبود بحك سواه، فهو اإلله  
العبادة والطاعة والتؤله له تعالى، لكماله وكمال صفاته وعظٌم نعمه، ولكون العبد مستحما أن 
ٌكون عبدا لربه، ممتثبل أوامره مجتنبا نواهٌه، وكل ما سوى هللا تعالى باطل، فعبادة ما سواه 

را من جمٌع الوجوه، فلم ٌستحك شٌبا من أنواع باطلة، لكون ما سوى هللا مخلولا نالصا مدبرا فمٌ
 .(5)العبادة"
{]البمرة:  ًُّ  .(ٓٔ)[، " أي : الحً فً نفسه اللي ال ٌموت أبًدا"ٕ٘٘لوله تعالى:} اْلَح
 .(ٔٔ)لال السٌوطً: "اللي ال ٌبلى" 
 .(ٖٔ). وروي عن لتادة نحو للن(ٕٔ)عن الربٌع لوله : " }الحً{، حً ال ٌموت" 

فالحً: من له الحٌاة الكاملة المستلزمة لجمٌع صفات اللات، كالسمع والبصر لال السعدي:" 
 .(ٗٔ)والعلم والمدرة"

{]البمرة: ًُّ  : (٘ٔ)[، أربعة تؤوٌبلتٕ٘٘ولد لكر أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى }اْلَح

                                                             

 . ٘ٔ-ٙ/2ٔى ، وانظر : مجموع الفتاو 1ٕ( السابك ، ص ٔ)
 .2ٕٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .1ٙٗ/ٕ(:ص5ٕٙ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .1ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٓ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .2ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٘)
 .21ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .5/ٕ( الدر المنثور: 2)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5)
 .21ٙ/ٔكثٌر: ( تفسٌر ابن ٓٔ)
 .5/ٕ( الدر المنثور: ٔٔ)
 .12ٖ/٘(:ص2ٖٙ٘( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .1ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٔ٘( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗٔ)
 .ٖٕٖ/ٔوما بعدها، ونملها الماوردي فً النكت والعٌون:  12ٖ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
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حً أحدها : أنه سمى نفسه حٌاً لَصْرفِه األمور مصاِرفها ، وتمدٌره األشٌاء ممادٌرها ، فهو 
 بالتمدٌر ال بحٌاة .

 والثانً: أنه حً بحٌاة هً له صفة .
ى به ، فملناه تسلٌماً ألمره .  والثالث : أنه اسم من أسماء هللا تََسمَّ

 :(ٕ)، ومنه لول لبٌد(ٔ)والرابع : أن المراد بالحً: البالً ، لاله السدي
ٌْنً الٌَْوَم ِعنَدِن ساِلماً        فَلسُت بؤْحٌا   ِمْن ِكبلٍب وَجْعَفرِ فإّما تََر

ٌُّوُم{]البمرة:   .(ٖ)[، أي: " المابم على كل شًء"ٕ٘٘لوله تعالى:}اْلمَ
 .(ٗ)لال السٌوطً:" اللي ال ٌزول" 
لال ابن كثٌر:أي " المٌم لؽٌره.. فجمٌع الموجودات مفتمرة إلٌه وهو ؼنً عنها وال لوام لها  

ٌَاتِِه أَْن تَ   .(٘)["ٕ٘مُوَم السََّماُء َواألْرُض بِؤَْمِرِه { ]الروم : بدون أمره كموله : } َوِمْن آ
 .(ٙ)لال السعدي:" المٌوم: هو اللي لام بنفسه ولام بؽٌره" 
ولال ابن عثٌمٌن: }المٌوم{، أي: "المابم على نفسه فبل ٌحتاج إلى أحد من خلمه؛ والمابم على  

 .(2)ؼٌره فكل أحد محتاج إلٌه"
ة وإبراهٌم النخعً واألعمش: } المٌََّام{ باأللؾ، وروي للن عن ولرأ وابن مسعود وعلمم 
 .(1) عمر
لال الشوكانً:" وال خبلؾ بٌن أهل اللؽة أن المٌوم أعرؾ عند العرب واصح بناء وأثبت  
 .(5)علة"
ولوله} اْلمٌَُّوُم{ أصله )المٌووم(، سبك عٌن الفعل ، وهً )واو(، )ٌاء( ساكنة ، فؤدؼمتا  

فصارتا )ٌاء( مشددة، وكللن تفعل العرب فً كل )واو( كانت للفعل عٌنا ، سبمتها )ٌاء( ساكنة. 
 : (ٓٔ)ومعنى لوله : }المٌوم{، المابم برزق ما خلك وحفظه ، كما لال أمٌة بن الصلت الثمفً

 والشم  معها لمر ٌعوم               لم تخلك السماء والنجوم  
 والجسر والجنة والجحٌم                   لدره المهٌمن المٌوم    

 .(ٔٔ)إال ألمر شؤنه عظٌم
 : (ٕٔ)[،  وجوهإ٘٘ولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى} اْلمٌَُّوُم{ ]البمرة:

 (ٔ)والسدي (٘ٔ)ولتادة (ٗٔ)، وروي عن مجاهد(ٖٔ)لربٌعاألول : المابم بتدبٌر خلمه ، لاله ا
 ، نحو للن. (ٕ)والضحان

                                                             

 .ٖٕٖ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٙٓ/ٕلبحر المحٌط:، وتفسٌر ا2ٕٔ/ٖ(أنظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
، والبٌت وردت فً كتب التفاسٌر بلفظ)إلا ما تََرٌَنًِّ الٌوَم أْصبَْحُت َساِلماً(، أنظر : تفسٌر ٗٗ( دٌوانه:ٕ)

 .ٕٔٗ/ٖ، وأضواء البٌان: ٖٕٖ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٙٓ/ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط:2ٕٔ/ٖالمرطبً: 
 .11ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .5/ٕ( الدر المنثور: ٗ)
 .21ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٕٔ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .2ٕٔ/ٔ، وفتح المدٌر: 21ٙ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٓٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .2ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 5)
، والمرطبً ) لمر ٌموم(، وهو ال معنى 22ٕ:  ٕ٘، وتفسٌر أبً حٌان  2ٕٔ:  ٖ، والمرطبً  2٘(دٌوانه : ٓٔ)

له ، والصواب)لمر ٌعوم(، عامت النجوم تعوم عوما : جرب ، مثل لولهم : سبحت النجوم فً الفلن تسبح 
 سبحا.

 .11ٖ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 . ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  11ٖ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .11ٖ/٘(:ص2ٙٙ٘. واخرجه الطبري)1ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٕ٘أبً حاتم)( أخرجه ابن ٖٔ)
 .11ٖ/٘(:ص2ٙ٘٘. وأخرجه الطبري)1ٙٗ/ٕ(:ص2ٖٕ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗٔ)
 . 1ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
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الثانً : ٌعنً المابم على كل نف  بما كسبت ، حتى ٌجازٌها بعملها من حٌث هو عالم به ، ال 
 .(ٗ)، ونحوه عن مماتل بن سلٌمان(ٖ)ٌخفى علٌه شًء منه ، لاله الحسن

 .(ٙ)والحسن (٘)لاله ابن عبا الثالث : أنه اللي ال ٌزول وال ٌحول، 
 .(2)الرابع : أنه العالم باألمور ، من لولهم : فبلن ٌموم بهلا الكتاب ، أي هو عالم به

 .(1)الخام : ولٌل: أنه اسم من أسماء هللا ، مؤخول من االستمامة 
م فً هاتٌن اآلٌتٌن: لال: اسم هللا األعظ -ملسو هيلع هللا ىلص-ولد روي "عن أسماء بنت ٌزٌد، أن رسول هللا  

 .(5)[ "ٙ[ ، و }إلهكم إله واحد{ ]فصلت: ٕ٘٘}هللا ال إله إال هو الحً المٌوم{ ]البمرة: 
 .(ٓٔ)[، "أي ال ٌعترٌه نعا ، وال نوم"ٕ٘٘لوله تعالى: } اَل تَؤُْخلُهُ ِسنَةٌ َواَل َنْوٌم{]البمرة: 
 .(ٔٔ)نوما"لال الطبري: " ال ٌؤخله نعا  فٌنع  ، وال نوم فٌستثمل  
لال ابن كثٌر: " أي : ال ٌعترٌه نمص وال ؼفلة وال لهول عن خلمه بل هو لابم على كل  

نف  بما كسبت شهٌد على كل شًء ال ٌؽٌب عنه شًء وال ٌخفى علٌه خافٌة، ومن تمام المٌومٌة 
 .(ٕٔ)أنه ال ٌعترٌه سنة وال نوم"

 (ٖ)والسدي (ٕ)وجوبٌر (ٔ)والضحان (ٗٔ)والحسن (ٖٔ)و)الِسنَة( : النعا ، لاله ابن عبا  
ال ٌؽفل عن تدبٌر -سبحانه-، والمعنى: أنه(2)وهو لول الجمهور"، (ٙ)وابن ٌد  (٘)ورافع (ٗ)والربٌع

 .(1)أمر الخلك

                                                                                                                                                                               

. لال:" وهو المابم". ونمل عنه المرطبً: أن معنى}المٌوم{، أي "الحً 11ٖ/٘(:ص2ٙ2٘( أخرجه الطبري)ٔ)
 [: ٗٗثم استشهد له بمول لبٌد]دٌوانه: البالً"،

 فإما ترٌنً الٌوم أصبحت سالما       فلست بؤحٌا من كبلب وجعفر
، ورواٌة الدٌوان: فإّما ٕٙٓ/ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط:2ٕٔ/ٖأي : "فلست بؤبمى".]أنظر: تفسٌر المرطبً: 

ٌْنً الٌَْوَم ِعنَدِن ساِلماً[.  تََر
 . لال: "المابم الدابم".15ٖ/٘(:ص2ٙ1٘الطبري)( أخرجه ٕ)
. ونمل عبدهللا بن حسن األزهري للن عن سعٌد بن جبٌر. انظر: ]حاشٌة لمط 2ٕٔ/ٖ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)

[، ونمل الماوردي عنه تفسٌر }المٌوم{ بمعنى "المابم الوجود".]انظر: النكت ٗٔالدرر بشرح متن نخبة الفكر:
 [.ٖٕٖ/ٔوالعٌون: 

 .1ٙ/ٔ( أنظر: تفسٌره: ٗ)
. نمل المرطبً عن ابن عبا  هلا المول ومن ثم استشهد بؤبٌات أمٌة بن أبً 2ٕٔ/ٖ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٘)

الصلت السابك التً لكرها الطبري، وعنده)لمر ٌموم(، وهو ال معنى له ، والصواب)لمر ٌعوم(/ كما أن موطن 
ة على أن معنى)المٌوم( هو :"المابم برزق ما خلك وحفظه"]تفسٌر الطبري: الشاهد لؤلبٌات عند الطبري هو للدالل

 [، فً حٌن أن المرطبً استشهد باألبٌات للداللة على أن معناها:" : أنه اللي ال ٌزول وال ٌحول". 11ٖ/٘
 .12ٗ/ٕ(:ص2ٕ٘٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .ٖٕٖ/ٔ(أنظر: النكت والعٌون: 2)
 .ٕٖٗ/ٔ ( أنظر: النكت والعٌون:1)
. وإسناده ضعٌؾ: فٌه عبٌد هللا بن أبً زٌاد وهو ٘ٔٗ/ٕ(:ص2ٙ٘ٔ(اخرجه عبد بن حمٌد فً المتحب)5)

"، ولفظه: "اسم هللا األعظم فً هاتٌن 5ٙٗٔضعٌؾ وشهر بن حوشب متكلم فٌه. وأخرجه أبو داود حدٌث رلم "
ة آل عمران }الم، هللا ال إله إال هو الحً اآلٌتٌن }وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحٌم{ وفاتحة سور

"، 1ٖ٘٘" ولال: هلا حدٌث حسن صحٌح، وابن ماجه حدٌث رلم "21ٖٗالمٌوم{ ، والترملي حدٌث رلم "
ٌمول فً هلٌن اآلٌتٌن: }هللا ال  -ملسو هيلع هللا ىلص-" ولفظه عنده: عن أسماء بنت ٌزٌد لال: سمعت رسول هللا ٙٗ/ ٙوأحمد "

 ".ٓ٘ٗ/ ٕلحً المٌوم{ }الم، هللا ال إله إال هو الحً المٌوم{ : "إن فٌهما اسم هللا األعظم"، والدارمً "إله إال هو ا
 .ٕٔ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .15ٖ/٘( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
ت فمال : . وفً الصحٌح عن أبً موسى لال : لام فٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بؤربع كلما21ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)

"إن هللا ال ٌنام وال ٌنبؽً له أن ٌنام ٌخفض المسط وٌرفعه ٌرفع إلٌه عمل النهار لبل عمل اللٌل وعمل اللٌل لبل 
لو كشفه ألحرلت سُبُحات وجهه ما انتهى إلٌه بصره من خلمه".] صحٌح  -أو النار  -عمل النهار حجابه النور 

 ([.25ٔمسلم برلم )
 .5ٖٔ/٘(:ص2ٙ5٘( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .5ٖٔ/٘(:ص22ٔ٘( أخرجه الطبري)ٗٔ)



ٕٙ 

 

ق   ً ، وفرَّ لال الماوردي: "والنعا  ما كان فً الرأ  ، فإلا صار فً الملب صار نوما
نة فً الرأ  ، والنعا  فً العٌن ، والنوم فً الملب . وما علٌه  المفضل بٌنهما ، فمال : الّسِ

نة والنعا  أشبه ، لال عدي بن الرلاع الجمهور من التسوٌة بٌن الّسِ
(5): 
 (ٓٔ)وْسنَاُن ألصده النعا  فرنمت         فً عٌنه سنة ولٌ  بنابم"

مون بن فً عٌن اإلنسان، ومنه لول األعشى مٌ (ٔٔ)ولكر الطبري بؤن )الوسن(: خثورة النوم 
 : (ٕٔ)لٌ 

                                                                                                                                                                               

 .5ٖٔ/٘(:ص22ٕ٘( أخرجه الطبري)ٔ)
 .5ٕٖ-5ٖٔ/٘(:ص22ٖ٘( أخرجه الطبري)ٕ)
 .5ٕٖ/٘(:ص22٘٘( أخرجه الطبري)ٖ)
 .5ٕٖ/٘(:ص22ٙ٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 .5ٕٖ/٘(:ص222٘( أخرجه الطبري)٘)
 .5ٕٖ/٘(:ص221٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 . 2ٕٕ/ٖ، وانظر: المرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٕٖٗ/ٔ( النكت والعٌون: 2)
، لسان العرب البن منظور: ٕٕٗٔ/ٙ، الصحاح للجوهري: 21/ٖٔ( انظر: تهلٌب اللؽة لؤلزهري: 1)
، معانً المرآن وإعرابه 5ٖ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 21/ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: 1ٖ5ٗ/ٙ

، زاد المسٌر البن الجوزي: 15ٖ/٘، جامع البٌان للطبري: ٕٔٙ/ٔ، معانً المرآن للنحا : 2ٖٖ/ٔ: للزجاج
، البحر المحٌط ألبً 1ٕٖ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 2ٕٗ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٖٓ/ٔ

 ها.، وؼٌرٖٓٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٔٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن.: 2ٕٔ/ٕحٌان: 
، واللسان )وسن(  21:  ٔ، ومجاز المرآن  ٖٔٔ:  5، واألؼانى  ٕٓٙ(من أبٌات له فً الشعر والشعراء : 5)

 )رنك( ، وفً جمٌعها مراجع كثٌرة ، ولبل البٌت فً لكرها صاحبته " أم الماسم ": 
 وكؤنها وسط النساء أعارها ... عٌنٌه أحور من جالر جاسم

 .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وسنان ألصده النعا  ........
 ٌصطاد ٌمظان الرجال حدٌثها ... وتطٌر بهجتها بروح الحالم
والجآلر بمر الوحش ، وهً حسان العٌون . وجاسم : موضع تكثر فٌه الجآلر . و " ألصده النعا  " لتله 

أي من فوره . و " رفمت " أي  -ان النعا  وأماته . ٌمال : " عضته حبة فإلصدته " ، أي لتلته على المك
خالطت عٌنه . وأصله من ترنٌك الماء ، وهو تكدٌره بالطٌن حتى ٌؽلب على الماء . وحسن أن ٌمال هو من 
ترنٌك الطابر بجناحٌه ، وهو رفرفته إلا خفك بجناحٌه فً الهواء فثبت ولم ٌطر ، وهلا المجازأعجب إلى فً 

 الشعر .
 .ٕٖٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٓٔ)
(الخثورة : نمٌض الرلة ، ٌمال : " خثر اللبن والعسل ونحوهما " ، إلا ثمل وتجمع ، والمجاز منه لولهم : " ٔٔ)

فبلن خاثر النف  " أي ثمٌلها ، ؼٌر طٌب وال نشٌط ، لد فتر فتورا . واستعمله الطبري استعماال بارعا ، فجعل 
 واستؽلط فثمل ، وهلا تعبٌر لم أجده لبله .للنوم " خثورة " ، وهً شدة الفتور ، كؤنه زالت رلته 

 ، وفً لكر نساء استمع بهن :  ٖٙٗ،  ٖ٘ٗ:  ٔ، وهو ٌلً البٌت اللي سلؾ  ٘ٔ(دٌوانه : ٕٔ)
 إلا هن نازلن ألرانهن ... وكان المصاع بما فً الجون
 تعاطى الضجٌع........... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ... لها زبد بٌن كوب ودن صرٌفٌة طٌبا طعمها
 أن تناوله لبلها ورٌمها . -ولوله " تعاطى " من لولهم للمرأة : " هى تعاطى خلها " أي صاحبها 

ولوله : " ألبلت " ، هو عندي بمعنى : سامحت وطاوعت وانمادت ، من " المبول " وهو الرضا . ولم ٌلكر للن 
ولهم : " أسمحت " ، من السماح ، إلا أسهلت وانمادت ووافمت أصحاب اللؽة ، ولكنه جٌد فً العربٌة ، شبٌه بم

ما ٌطلبه صاحبها . وللن هو الجٌد عندي . لٌ  من اإللبال على الشًء . بل من المبول . وٌروي مكمان للن : 
 " إلا سامها " ، ورواٌة الدٌوان : " بعٌد الرلاد وعند الوسن " 

، ألنها أخلت من الدن ساعتبل ، كاللبن الصرٌؾ وهو اللبن اللي والصرٌفٌة : الخمر الطٌبة ، جعلها صرٌفٌة 
ٌنصرؾ من الضرع حارا إلا حلب . وفً الدٌون : " صلٌفٌة " ، بالبلم ، والصواب بالراء ٌمول : إلا انمادت 
لصاحبها بعٌد رلادها ، أو لبل وسنها ، عاطته من رٌمها خمرا صرفا تفور بالزبد بٌن الكوب و الدن ، ولم 

وللن بدء فتور الف  وتؽٌر الطباع  -ض ولت علٌها فتفسد . ٌمول : رٌفها هو الخمر ، فً ٌمظتها لبل الوسن ٌم
وبعد لومها ، ولد تؽٌرت أفواه البشر واستكرهت روابحها ٌنفً عنها العٌب فً الحالٌن . وللن لل أن ٌكون  -

 فً النساء أو ؼٌرهن .
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 تعاطى الضجٌع إلا ألبلت         بعٌد النعا  ولبل الوسن 
 :(ٔ)ولوله اآلخر 

 باكرتها األؼراب فً سنة النو         م فتجري خبلل شون السٌال 
ٌعنً عند هبوبها من النوم ووسن النوم فً عٌنها ، ٌمال منه : " وسن فبلن فهو ٌوسن وسنا 

 .(ٕ)كان كللنوسنة وهو وسنان " ، إلا 
[، أي " له ملن جمٌع ما فً ٕ٘٘لوله تعالى:} لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ األْرِض{]البمرة: 

 .(ٖ)السموات وما فً األرض، ال شرٌن له فً للن"
 .(ٗ)لال البؽوي: " ملكا وخلما"

 .(٘)نه"لال الصابونً" أي جمٌع ما فً السماوات واألرض ملكه وعبٌده وتحت لهره وسلطا
لال الطبري:"ٌمول: فجمٌع ما فً السموات واألرض ملكً وخلمً ، فبل ٌنبؽً أن ٌعبد أحد  

 .(ٙ)من خلمً ؼٌري وأنا مالكه ، ألنه ال ٌنبؽً للعبد أن ٌعبد ؼٌر مالكه ، وال ٌطٌع سوى مواله"
خلوق لال السعدي:" أي: هو المالن وما سواه مملون وهو الخالك الرازق المدبر وؼٌره م 

 .(2)مرزوق مدبر ال ٌملن لنفسه وال لؽٌره مثمال لرة فً السماوات وال فً األرض"
 لال ابن كثٌر:" إخبار بؤن الجمٌع عبٌده وفً ملكه وتحت لهره وسلطانه كموله :  

ْحَمِن َعْبًدا لَمَْد أَْحَصاهُْم َوَعدَّ  هُْم َعداا * َوكُلُُّهْم آتٌِِه } إِْن كُلُّ َمْن فًِ السََّماَواِت َواألْرِض إِال آتًِ الرَّ
 .(1)["5٘ - 5ٌَْٖوَم اْلِمٌَاَمِة فَْرًدا { ]مرٌم : 

لال ابن عطٌة:" وجاءت العبارة بـ}ما{، وإن كان فً الجملة من ٌعمل، من حٌث المراد  
 .(5)الجملة والموجود"

ر تعالى أن لال أبو حٌان:" و: }ما{، للعموم تشمل كل موجود ، و: البلم ، للملن أخب 
مظروؾ السموات واألرض ملن له تعالى ، وكرر : ما ، للتوكٌد. وكان لكر المظروؾ هنا دون 

لكر الظرؾ ، ألن الممصود نفً اإللهٌة عن ؼٌر هللا تعالى ، وأنه ال ٌنبؽً أن ٌعبد ؼٌره ، ألن 
الشعرى ؛ ما عبد من دون هللا من األجرام النٌرة التً فً السموات : كالشم  ، والممر ، و

واألشخاص األرضٌة : كاألصنام ، وبعض بنً آدم ، كل منهم ملن هلل تعالى ، مربوب 
 .(ٓٔ)مخلوق"

                                                             

 دة جلٌلة ، أفضى فٌها إلى لكر صاحبته له ٌمول لبله : ، واللسان )ؼرب( ، من لصٌ ٘(دٌوانه : ٔ)
وكؤن الخمر العتٌك من اإلسفنط ... ممزوجة بماء زالل باكرتها األؼراب ....................... ... 

............................... 
 .اإلسفنط : أجود أنواع الخمر وأؼبلها . وباكرتها ، أي فً أول النهار مبادرة إلٌها 
واألؼراب جمع ؼرب )بفتح فسكمون( ، وهو المدح . والسٌال : شجر سبط األؼصان ، علٌه شون أبٌض 
أصوله أمثال ثناٌا اعلارى ، وتشبه به أسنانهن ٌمول : إلا نامت لم ٌتؽٌر طٌب ثؽرها ، بل كؤن الخمر تجرى 

الشعر السالؾ أنها " صرٌفٌة " أي بٌن ثناٌاها طٌبة الشلا . ولوله : " باكرتها األؼراب " ، وهو كفوله فً 
أخلت من دنها لسعتها . ٌمول : ملبت األلداح منها بكرة ، ٌعنى تبادرت إلٌها األلداح من دنها ، وللن أطٌب لها 

. 
 .5ٖٔ-5ٖٓ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٔٙ٘/ٕٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .5ٓٔ/ٕ( صفوة التفاسٌر: ٘)
  .5ٖ٘/٘تفسٌر الطبري: ( ٙ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .21ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .ٖٔٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .2ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: ٓٔ)
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[، أي:"من لا اللي ٌشفع ٕ٘٘لوله تعالى:} َمْن لَا الَِّلي ٌَْشَفُع ِعْنَدهُ إِال بِإِْلنِِه {]البمرة: 
 .(ٔ)لهم"لممالٌكه إن أراد عموبتهم ، إال أن ٌخلٌه ، وٌؤلن له بالشفاعة 

 .(ٕ)لال السعدي: أي:" ال أحد ٌشفع عنده بدون إلنه" 
لال الصابونً:" أي: ال أحد ٌستطٌع أن ٌشفع ألحد إِال إِلا ألن له هللا تعالى" 

(ٖ). 
لال الطبري:" وإنما لال للن تعالى لكره ألن المشركٌن لالوا : ما نعبد أوثاننا هله إال  

هللا تعالى لكره لهم : لً ما فً السموات وما فً األرض مع لٌمربونا إلى هللا زلفى! فمال 
السموات واألرض ملكا ، فبل ٌنبؽً العبادة لؽٌري ، فبل تعبدوا األوثان التً تزعمون أنها تمربكم 
منً زلفى ، فإنها ال تنفعكم عندي وال تؽنً عنكم شٌبا ، وال ٌشفع عندي أحد ألحد إال بتخلٌتً 

 .(ٗ)له ، من رسلً وأولٌابً وأهل طاعتً" إٌاه والشفاعة لمن ٌشفع
لال ابن عثٌمٌن:" حتى أعظم النا  جاهاً عند هللا ال ٌشفع إال بإلن هللا؛ فالنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم المٌامة  
ً عند هللا؛ ومع للن ال ٌشفع إال بإلن هللا لكمال سلطانه جّل وعبل،  - وهو أعظم النا  جاها

لطان صار أهٌب للمِلن، وأعظم؛ حتى إن النا  ال ٌتكلمون فً مجلسه إال وهٌبته؛ وكلما كمل الس
إلا تكلم؛ وانظر وصؾ رسوِل لرٌٍش النبً ملسو هيلع هللا ىلص مع أصحابه، حٌث وصفهم بؤنه إلا تكلم سكتوا؛ 

؛ (ٙ)و)الشفاعة( فً اللؽة: مصدر من الشفع ضد الوتر  .(٘)كل للن من باب التعظٌم"
؛ فشفاعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً أهل المولؾ (2)لتوسط للؽٌر لجلب منفعة، أو دفع مضرةوفً االصطبلح: ا

: شفاعة لدفع مضرة؛ وشفاعته (ٕ)أن ٌمضً هللا بٌنهم بعدما ٌلحمهم من الهّم، والؽّم ما ال ٌطٌمون
 .ٔ(): شفاعة فً جلب منفعة(ٖ)فً أهل الجنة أن ٌدخلوا الجنة

                                                             

 .5ٖ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .2ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5ٖ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٖعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٘)
 .ٓٔ٘( انظر: معجم مماٌٌ  اللؽة:)شفع(:ٙ)
 ( .    ٖٖٗ/ٔ(  انظر : المول المفٌد شرح كتاب التوحٌد )2)

ثََنا أَبُو ُزْرَعةَ ْبُن ٖٙٗ/ٕ(:ص5ٖٗٓمسند أحمد) (ٕ) ثَنَا أَبُو َحٌَّاَن لَاَل َحدَّ ٌَْحٌَى ْبُن َسِعٌٍد لَاَل َحدَّ ثَنَا  . لال: "َحدَّ
ٌِْه َعْمِرو  ٌِْه َوَسلََّم بِلَْحٍم فَُدفَِع إِلَ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ًَ َرسُوُل َّللاَّ ٌَْرةَ لَاَل أُتِ َراعُ َوَكانَْت تُْعِجبُهُ ْبِن َجِرٌٍر َعْن أَِبً هَُر اللِّ

ِلٌَن َواآْلِخِرٌَن ِفً فَنََهَ  ِمْنَها نَْهَسةً ثُمَّ لَاَل أَنَا َسٌُِّد النَّاِ  ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوَهْل تَْدُروَن لِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ اأْلَوَّ َم لَِلَن ٌَْجَمُع َّللاَّ
ْرِب َما اَل ٌُِطٌمُوَن َواَل َصِعٌٍد َواِحٍد ٌُْسِمعُُهْم الدَّاِعً َوٌَْنفُلُهُْم اْلبََصُر َوتَْدنُو الشَّْمُ  فٌََْبلُُػ النَّاَ  ِمْن اْلؽَّمِ َواْلكَ 

ٌَْشفَُع لَكُْم ُض النَّاِ  ِلبَْعٍض أاََل تََرْوَن إَِلى َما أَْنتُْم فٌِِه أاََل تََرْوَن إِلَى َما لَْد بَلَؽَكُْم أاََل تَْنظُُروَن َمْن ٌَْحتَِملُوَن فٌََمُوُل بَعْ 
 ُ ٌِْه َوَسلََّم فٌََمُولُوَن ٌَا آَدُم أَْنَت أَبُو إِلَى َربِّكُْم َعزَّ َوَجلَّ فٌََمُوُل بَْعُض النَّاِ  ِلبَْعٍض أَبُوكُْم آَدُم فٌََؤْتُوَن آَدَم َصلَّى َّللاَّ َعلَ

ُ ِبٌَِدِه َونَفََخ ِفٌَن ِمْن ُروِحِه َوأََمَر اْلَمبَلبَِكةَ فََسَجُدوا َلَن فَاْشفَْع لَنَا إَِلى َربَِّن أاََل تََرى إِلَى َما َنْحُن فٌِِه  اْلبََشِر َخلَمََن َّللاَّ
ٌِْه السَّبَلم إِنَّ َربًِّ َعزَّ َوَجلَّ لَْد َؼِضَب اْلٌَْوَم َؼَضبًا لَْم ٌَْؽَضْب لَْبلَهُ ِمثْلَهُ َولَ أاََل تََرى َما لَْد بَلَؽَنَا فَ  ْن ٌَمُوُل آَدُم َعَل

ٌْتُهُ نَْفِسً نَْفِسً نَْفِسً نَْفِسً نَْفِسً اْلَهبُوا ٌِْري اْلَهبُوا إَِلى  ٌَْؽَضَب بَْعَدهُ ِمثْلَهُ َوإِنَّهُ نََهاِنً َعْن الشََّجَرِة فَعََص إَِلى َؼ
سُِل إِلَى أَْهِل اأْلَ  ُل الرُّ ٌِْه َوَسلََّم فٌََمُولُوَن ٌَا نُوُح أَْنَت أَوَّ ُ َعلَ ُ َعْبًدا شَكُوًرا نُوحٍ فٌََؤْتُوَن نُوًحا َصلَّى َّللاَّ اَن َّللاَّ ْرِض َوَسمَّ

ٌِه أاََل تََرى َما لَْد َبلَؽَنَا فٌََمُوُل نُوٌح إِنَّ َرّبًِ لَْد َؼِضَب اْلٌَْوَم َؼَضبًا لَْم فَاْشفَْع لَنَا إَِلى َربَِّن أاََل تََرى ِإلَى َما َنْحُن فِ 
ِسً نَْفِسً اْلَهبُوا إِلَى ٌَْؽَضْب لَْبلَهُ ِمثْلَهُ َولَْن ٌَْؽَضَب بَْعَدهُ ِمثْلَهُ َوإِنَّهُ َكانَْت ِلً َدْعَوةٌ َعلَى لَْوِمً نَْفِسً نَْفِسً نَفْ 

ِ َوَخِلٌلُهُ ِمْن أَْهِل اأْلَْرِض ٌِْٖٙٗري اْلَهبُوا إَِلى ِإْبَراِهٌَم فٌََؤْتُوَن إِْبَراِهٌَم فٌََمُولُوَن ]ص: ؼَ  ًُّ َّللاَّ ٌَا إِْبَراِهٌُم أَْنَت نَبِ  ]
وُل لَُهْم إِْبَراِهٌُم إِنَّ َربًِّ لَْد َؼِضَب اْلٌَْوَم َؼَضًبا اْشفَْع لَنَا إِلَى َربَِّن أاََل تََرى ِإلَى َما نَْحُن ِفٌِه أاََل تََرى َما لَْد بَلَؽَنَا فٌََمُ 

ٌِْري اْلَهبُوا إِلَى لَْم ٌَْؽَضْب لَْبلَهُ ِمثْلَهُ َولَْن ٌَْؽَضَب بَْعَدهُ ِمثْلَهُ فَلََكَر َكِلبَاتِِه نَْفِسً نَفِْسً نَْفِسً نَْفِسً الَْهبُ  وا إِلَى َؼ
ٌِْه السَّبَلم فٌََ  ُ بِِرَسااَلتِِه َوبِتَْكِلٌِمِه َعلَى النَّاِ  ُموَسى َعلَ ِ اْصَطفَاَن َّللاَّ ٌَا ُموَسى أَْنَت َرسُوُل َّللاَّ  ؤْتُوَن ُموَسى فٌََمُولُوَن 

ً لَْد َؼِضَب اْلٌَْوَم َؼَضًبا بِّ اْشفَْع لَنَا إَِلى َربَِّن أاََل تََرى ِإلَى َما نَْحُن فٌِِه أاََل تََرى َما لَْد بَلَؽََنا َفٌَمُوُل لَُهْم ُموَسى إِنَّ رَ 
نَْفِسً نَْفِسً نَْفِسً اْلَهبُوا إَِلى لَْم ٌَْؽَضْب لَْبلَهُ ِمثْلَهُ َولَْن ٌَْؽَضَب بَْعَدهُ ِمثْلَهُ َوإِّنًِ َلتَْلُت نَْفًسا لَْم أُوَمْر بِمَتِْلَها نَْفِسً 

ٌَؤْتُوَن ِعٌَسى فٌََمُولُ  ٌِْري اْلَهبُوا ِإلَى ِعٌَسى فَ ِ َوَكِلَمتُهُ أَْلمَاَها إَِلى َمْرٌََم َوُروٌح ِمْنهُ َلاَل َؼ وَن ٌَا ِعٌَسى أَْنَت َرسُوُل َّللاَّ
ْم َما لَْد بَلَؽَنَا فٌََمُوُل لَهُ َهَكلَا هَُو َوَكلَّْمَت النَّاَ  فًِ اْلَمْهِد فَاْشفَْع لَنَا إِلَى َربَِّن أاََل تََرى إِلَى َما نَْحُن فٌِِه أاََل تََرى 
ْلكُْر لَهُ لَْنًبا اْلَهبُوا ِإَلى ِعٌَسى إِنَّ َربًِّ لَْد َؼِضَب اْلٌَْوَم َؼَضبًا لَْم ٌَْؽَضْب َلْبلَهُ ِمثْلَهُ َولَْن ٌَْؽَضَب بَْعَدهُ ِمثْلَهُ َولَْم ٌَ 
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فً هله اآلٌة أن هللا ٌؤلن لمن ٌشاء فً الشفاعة ، وهم األنبٌاء لال المرطبً: " وتمرر  
والعلماء والمجاهدون والمبلبكة وؼٌرهم ممن أكرمهم وشرفهم هللا ، ثم ال ٌشفعون إال لمن 

 .(ٕ)["1ٕارتضى ؛ كما لال : }َوال ٌَْشفَعُوَن إِالَّ ِلَمِن اْرتََضى{ ]األنبٌاء : 
ن العلماء والصالحٌن ٌشفعون فٌمن لم ٌصل إلى النار وهو ولال ابن عطٌة : "واللي ٌظهر أ 

 .(ٖ)بٌن المنزلتٌن ، أو وصل ولكن له أعماله صالحة"
لال الشوكانً: " }من لا اللي ٌشفع عنده إال بإلنه{،فً هلا االستفهام من اإلنكار على من  

تمرٌع والتوبٌخ له ما ٌزعم أن أحدا من عباده ٌمدر على أن ٌنفع أحدا منهم بشفاعة أو ؼٌرها وال
ال مزٌد علٌه وفٌه من الدفع فً صدور عباد المبور والصد فً وجوههم والفت فً أعضادهم 

 .(ٗ)ماال ٌمادر لدره وال ٌبلػ مداه"
لال أبو حٌان:" واإللن هنا معناه األمر ، كما ورد : إشفع تشفع ، أو العلم أو التمكٌن إن  

 .(٘)شفع أحد ببل أمر"
ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم{]البمرة:لوله   ٌَْن أَ [، ٌعنً: "أنه المحٌط بكل ما كان ٕ٘٘تعالى:} ٌَْعلَُم َما بَ

 (ٙ)وبكل ما هو كابن علما ، ال ٌخفى علٌه شًء منه"
 .(2)لال الحجاي: "العالم وحده بالخفٌات ٌعلم الكلٌات والجزبٌات" 
ٌِْدٌِهْم َوَما َخْلفَُهْم{]البمرة:ولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:} ٌَْعلَ   َن أَ ٌْ [، ُٕ٘٘م َما بَ
 : (1)وجوها

 أحدهما : ما بٌن أٌدٌهم : هو ما لبل خلمهم ، وما خلفهم : هو ما بعد موتهم .
وروي نحوه عن ابن  (5)الثانً: ما بٌن أٌدٌهم : هو الدنٌا، وما خلفهم : اآلخرة. لاله الحكم

 .(ٕٔ)والسدي(ٔٔ)وجرٌج (ٓٔ)مجاهد
 لثالث : ما بٌن أٌدٌهم : ما أظهروه ، وما خلفهم : ما كتموه .ا

الرابع: } ٌعلم ما بٌن أٌدٌهم { أي المستمبل؛ } وما خلفهم{ أي الماضً، لاله الشٌخ ابن 
 .(ٖٔ)عثٌمٌن

                                                                                                                                                                               

ِه َوَسلََّم فٌََؤْتُونًِ َفٌَمُولُونَ  ٌْ ُ َعلَ ٍد َصلَّى َّللاَّ ٌِْري اْلَهبُوا إَِلى ُمَحمَّ ُ لََن  َؼ ٌَاِء َؼَفَر َّللاَّ ِ َوَخاتَُم اأْلَْنبِ ُد أَْنَت َرسُوُل َّللاَّ ٌَا ُمَحمَّ
َر فَاْشفَْع لَنَا ِإلَى َربَِّن أاََل تََرى إَِلى َما نَْحُن فٌِِه أاََل تََرى مَ  َم ِمْنهُ َوَما تَؤَخَّ ا لَْد بَلَؽََنا فَؤَلُوُم فَآتًِ تَْحَت لَْنبََن َما تَمَدَّ

ًَّ َوٌُْلِهُمنًِ ِمْن َمَحاِمِدِه َوُحْسِن الثََّناءِ اْلعَرْ  ُ َعلَ ٌَْفتَُح َّللاَّ ٌْبًا لَْم ٌَْفتَْحهُ َعَلى  ِش فَؤَلَُع َساِجًدا ِلَرّبًِ َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ  ٌِْه َش َعَل
ُد اْرفَْع َرأَْسَن َوَسْل تُْعَطهْ اْشفَْع تُشَفَّْع  ٌَا ُمَحمَّ تًِ ٌَا َرّبِ أََحٍد لَْبِلً َفٌُمَاُل  تًِ أُمَّ تًِ ٌَا َرّبِ أُمَّ تًِ أُمَّ فَؤَلُوُل ٌَا َرّبِ أُمَّ

ٌْمَ  ٌِْه ِمْن اْلبَاِب اأْلَ تَِن َمْن اَل ِحَساَب َعلَ ُد أَْدِخْل ِمْن أُمَّ ٌَا ُمَحمَّ ٌَا َرّبِ فٌََمُوُل  تًِ  تًِ أُمَّ ِن ِمْن أَْبَواِب اْلَجنَِّة َوهُْم أُمَّ
ٌِْن ِمْن َمَصاِرٌعِ اشَُرَكاُء النَّاِ   ٌَْن ِمْصَراَع ٍد بٌَِِدِه لََما بَ ِلي نَْفُ  ُمَحمَّ

ْلَجنَِّة َكَما فٌَِما ِسَواهُ ِمْن اأْلَْبَواِب ثُمَّ لَاَل َوالَّ
ٌَْن َمكَّةَ َوبُْصَرى". ٌَْن َمكَّةَ َوَهَجَر أَْو َكَما بَ  بَ

ثَنًِ َعْمٌرو النَّ 11ٔ/ٔ(:ص52ٕلال مسلم) (ٖ) ثََنا : " َوَحدَّ ثَنَا َهاِشُم ْبُن اْلَماِسِم َحدَّ ٌُْر ْبُن َحْرٍب َلااَل َحدَّ الُِد َوُزَه
ٌِْه َوَسلَّ  ُ َعَل ِ َصلَّى َّللاَّ ٌَْماُن ْبُن اْلُمِؽٌَرةِ َعْن ثَابٍِت َعْن أَنَِ  ْبِن َماِلٍن لَاَل َلاَل َرسُوُل َّللاَّ َم آتًِ َباَب اْلَجنَِّة ٌَْوَم سُلَ

ٌَاَمِة فَ  ٌد فٌََمُوُل بَِن أُِمْرُت اَل أَْفتَُح أِلََحٍد لَْبلََن".اْلِم  ؤَْستَْفتُِح َفٌَمُوُل اْلَخاِزُن َمْن أَْنَت َفؤَلُوُل ُمَحمَّ
 .ٕٕ٘/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .2ٖٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 . ٖٔٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .2ٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٗ)
 .2ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .5ٖٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٙٔ/ٔ( التفسٌر الواضح: 2)
 .5ٖٙ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .5ٖٙ/٘(:ص21ٔ٘( أخرجه الطبري)5)
 .5ٖٙ/٘(:ص21ٕ٘( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .5ٖٙ/٘(:ص21ٖ٘( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .5ٖٙ/٘(:ص21ٗ٘( أخرجه الطبري)ٕٔ)
  ولد لٌل بعك  هلا المول؛ ولكنه بعٌد؛ فاللفظ ال ٌساعد علٌه". . ثم لال:"ٖٕ٘/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
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لال أبو حٌان:" واللي ٌظهر أن هلا كناٌة عن إحاطة علمه تعالى بسابر المخلولات من  
الجهتٌن عن سابر جهات من أحاط علمه به ، كما تمول : ضرب زٌد  جمٌع الجهات وكنى بهاتٌن

الظهر والبطن ، وأنت تعنً بللن جمٌع جسده ، واستعٌرت الجهات ألحوال المعلومات ، 
فالمعنى أنه تعالى عالم بسابر أحوال المخلولات ، ال ٌعزب عنه شًء ، فبل ٌراد بما بٌن األٌدي 

   .(ٔ)وا إلٌه"وال بما خلفهم شًء معٌن. كما لهب
لال السعدي :" فعلمه تعالى محٌط بتفاصٌل األمور، متمدمها ومتؤخرها، بالظواهر  

والبواطن، بالؽٌب والشهادة، والعباد لٌ  لهم من األمر شًء وال من العلم مثمال لرة إال ما 
 .(ٕ)علمهم تعالى"

ً « العلم»لال ابن عثٌمٌن:" و   ً مطابماً؛ فعدم  عند األصولٌٌن: إدران الشًء إدراكا جازما
اإلدران: جهل؛ واإلدران على وجه ال جزم فٌه: شن؛ واإلدران على وجه جازم ؼٌر مطابك: 

فهلا جهل؛ ولو سبلت: متى « ال أدري»جهل مركب؛ فلو سبلت: متى كانت ؼزوة بدر  فملت: 
ى كانت ؼزوة فهلا شن؛ ولو سبلت: مت« إما فً الثانٌة؛ أو فً الثالثة»كانت ؼزوة بدر  فملت: 

فهلا جهل مركب؛ وهللا عز وجل ٌعلم األشٌاء علماً تاماً شامبًل « فً السنة الخامسة»بدر  فملت: 
 .(ٖ)لها جملة، وتفصٌبلً؛ وعلمه لٌ  كعلم العباد"

ْن ِعْلِمِه إِالَّ بَِما َشآَء{]البمرة:  [، أي:" ال معلوم ألحد ٕ٘٘لوله تعالى: }َوالَ ٌُِحٌطُوَن بَِشًٍء ّمِ
 . (ٗ)إال ما شاء هللا أن ٌعلمه"

عن السدي : " }وال ٌحٌطون بشًء من علمه{، ٌمول : ال ٌعلمون بشًء من علمه " إال بما  
 .(٘)شاء " ، هو أن ٌعلمهم"

 .(ٙ)لال الشوكانً:" والعلم هنا بمعنى المعلوم أي ال ٌحٌطون بشًء من معلوماته" 
شًء من جمٌع جهاته ، واالشتمال علٌه ، والعلم لال الماسمً:" اإلحاطة تمتضً الحفوؾ بال 

هنا المعلوم ألن علم هللا اللي هو صفة لاته ال ٌتبعض، كما جاء فً حدٌث موسى والخضر : "ما 
، واالستثناء ٌدل  (2)نمص علمً وعلمن من علمه إالَّ كما نمص هلا العصفور من هلا البحر"

للهم اؼفر علمن فٌنا ، أي معلومن ، والمعنى : ال على أن المراد بالعلم المعلومات ، ولالوا : ا
ٌعلمون من الؽٌب اللي هو معلوم هللا شٌباً إالَّ ما شاء أن ٌُعلمهم ، لاله الكلبً. ولال الزجاج : إال 

 .(1)بما أنبؤ به األنبٌاء تثبٌتاً لنبوتّهم"
دون سابر من  لال الطبري:" أنه العالم اللي ال ٌخفً علٌه شًء محٌط بللن كله محص له 

دونه وأنه ال ٌعلم أحد سواه شٌبا إال بما شاء هو أن ٌعلمه ، فؤراد فعلمه ، وإنما ٌعنً بللن : أن 
العبادة ال تنبؽً لمن كان باألشٌاء جاهبل فكٌؾ ٌعبد من ال ٌعمل شٌبا البتة من وثن وصنم  ! 

فً علٌه صؽٌرها ٌمول : أخلصوا العبادة لمن هو محٌط باألشٌاء كلها، ٌعلمها ، ال ٌخ
 .(5)وكبٌرها"
ْن ِعْلِمِه إِالَّ بَِما   ولد لكر أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى: }َوالَ ٌُِحٌطُوَن بَِشًٍء ّمِ

 :(ٓٔ)[، ثبلثة معانًَٕ٘٘شآَء{]البمرة:

                                                             

 .1ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط:ٔ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .ٖٕ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٖٔٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .52ٖ/٘(:ص21ٙ٘( أخرجه الطبري)٘)
 .2ٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٙ)
 بً بن كعب.. من حدٌث أ2٘/ٔ(:صٕٕٔ( صحٌح البخاري)2)
 .1ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1)
 .52ٖ-5ٖٙ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
، وتفسٌر 1ٖٙ/ٔ، والوسٌط:5ٖٗ/ٕ، وتفسٌر أبً المظفر السمعانً: ٖٕ٘/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)

 .ٖٖٔ/ٔ، وتفسٌر العز بن عبالسبلم: ٕٖٔ/ٔالبؽوي: 
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المعنى األول: ال ٌحٌطون بشًء من علم نفسه؛ أي ال ٌعلمون عن هللا سبحانه وتعالى من 
 أفعاله، إال بما شاء أن ٌعلمهم إٌاه، فٌعلمونه.أسمابه، وصفاته، و

إال  -أي مما ٌعلمه فً السموات، واألرض  -المعنى الثانً: وال ٌحٌطون بشًء من معلومه 
 بما شاء أن ٌعلمهم إٌاه، فٌعلمونه.

 .(ٔ)المعنى الثالث: ولٌل: إال بما أنبؤ األنبٌاء تثبٌتا لنبوتهم
[، فإن }ما{ ٌحتمل أن تكون مصدرٌة؛ أي: إال ٕ٘٘{]البمرة:ولوله تعالى: }إِالَّ بَِما َشآءَ  

بمشٌبته؛ وٌحتمل أن تكون موصولة؛ أي: إال باللي شاء؛ وعلى التمدٌر الثانً ٌكون العابد 
 .(ٕ)محلوفاً؛ والتمدٌر: إال بما شاءه

، (ٖ)، وأحاط"[، ٌعنً:  شملٕ٘٘ولوله تعالى:}َوِسَع ُكْرِسٌُّهُ السََّمَواِت َواألَْرَض{]البمرة: 
 كرسٌه السماوات واألرض.

لال الشوكانً:" )الكرسً( الظاهر أنه الجسم اللي وردت اآلثار بصفته كما سٌؤتً بٌان للن  
ولد نفى وجوده جماعة من المعتزلة وأخطبوا فً للن خطؤ بٌنا وؼلطوا ؼلطا فاحشا، ولال 

ابن جرٌر الطبري... والحك بعض السلؾ إن الكرسً هنا عبارة عن العلم، ورجح هلا المول 
المول األول وال وجه للعدول عن المعنى الحمٌمً إال مجرد خٌاالت تسببت عن جهاالت 
وضبلالت، والمراد بكونه وسع السموات واألرض أنها صارت فٌه وأنه وسعها ولم ٌضك عنها 

 .(ٗ)لكونه بسٌطا واسعا"
عظٌم، وٌضاؾ إلى هللا تعالى لال ابن عاشور:" والجمهور لالوا: إن الكرسً مخلوق  

 .(٘)لعظمته"
ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً )الكرسً( اللي وصفه هللا تعالى بؤنه وسع السماوات واألرض،  

 : (ٙ)ولكروا فٌه أوجها

 .(1). ورجحه الطبري (2)االول : أنه علم هللا ، لاله ابن عبا 
 .(5)هو كرسً الملن"الثانً: ملن هللا، أي:" : وسع ملكه، تسمٌة بمكانه اللي 

. لال الماسمً:" وأٌده بعضهم بؤن لفظ عرش المملكة (ٓٔ)الثالث: أنه العرش نفسه، لاله الحسن
وكرسٌّها مترادفان. ولللن لال تعالى على لسان سلٌمان: أٌَُّكُْم ٌَؤْتٌِنًِ بِعَْرِشها لَْبَل أَْن ٌَؤْتُوِنً 

                                                             

 .ٕٖٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: 1ٖٙ/ٔوالوسٌط:، 5ٖٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر أبً المظفر السمعانً: ٔ)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٕٗ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .2ٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٗ)
 .ٖٕ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٘)
 .51ٖ-52ٖ/٘، وتفسٌر الطبري: ٕٖٙ-ٕٖٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙ)
؛ ولال ٕٗٓٗٔ، حدٌث رلم 5ٖ/ٕٔلمعجم الكبٌر للطبرانً ، وانظر: ا52ٖ/٘(:ص212٘( أخرجه الطبري)2)

، كتاب التفسٌر، 1ٕٕ/ٕ(؛ وراجع مستدرن الحاكم ٕٖٙ/ٙالهٌثمً: رجاله رجال الصحٌح )مجمع الزوابد 
 ولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن، ولم ٌخرجاه، وألره اللهبً.

ؾ عن جعفر بن أبً المؽٌرة لم ٌتابْع وفً سند هلا المول ضعفا لال ابن منده: "وهلا حدٌث مشهور عن مطرِّ 
ًُّ علمه ولم  علٌه"اهـ، ولال أٌضا: "ورواه جعفر بن أبً المؽٌرة عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عبا  لال: الكرس

، وٌنظر: مٌزان االعتدال: ٕٔ/ ٌٔتابَع علٌه جعفٌر ولٌ  هو بالموّي فً سعٌد بن ُجبٌر"اهـ. الرّد على الجهمٌة:
 .ٓٓ٘/ ٕبن أبً المؽٌرة ،  والسنة لعبد هللا بن أحمد:ترجمة جعفر  2ٔٗ/ ٔ
 .ٔٓٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ/ 5)
 .55ٖ/٘(:ص25٘٘( أخرجه الطبري)ٓٔ)

و ابن األنباري إل ٌمول: " اللي نلهب إلٌه ونختاره :  11ٕ/ ٔوممن رجح أّن المراد بالكرسً العرش: الزجاج:
فمته اآلثار ، وملاهب العرب ، واللي ٌحكى عن ابن عبا  : أَنَّه ِعْلُمه ، إنما ٌروى بإسناد المول األول ؛ لموا

مطعون ولٌل إن كرسٌه لًْدَرتَهُ التً بها ٌُمسن السماوات واألرض، من لولهم: اِْجعَْل لهلا الحابِط كرسٌاً، أي: 
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ًّ هما1ُٖمْسِلِمٌَن ]النمل:  شًء واحد وإنما سماه هنا. كرسٌّا، إعبلما باسم له  [ ، فالعرش والكرس
 .(ٔ)آخر"
واختاره ابن عاشور، لاببل:" وهلا هو الظاهر ألن الكرسً لم ٌلكر فً المرآن إال فً هله  

اآلٌة وتكرر لكر العرش، ولم ٌرد لكرهما ممترنٌن، فلو كان الكرسً ؼٌر العرش للكر معه كما 
ه تعالى: لل من رب السماوات السبع ورب العرش العظٌم لكرت السماوات مع العرش فً لول

 .(ٕ)["1ٙ]المإمنون: 
الرابع: عظمة هللا. اختاره المفال لاببل: "الممصود من هلا الكبلم تصوٌر عظمة هللا تعالى 

 .(ٖ)وكبرٌابه وتعزٌزه ، خاطب الخلك فً تعرٌؾ لاته بما اعتادوه فً ملوكهم وعظمابهم"
ومسلم  (ٙ)والضحان (٘)والسدي (ٗ)، أبو موسى(ٔ)دمٌن. لاله ابن عبا الخام : أنه: موضع الم

، ولالوا بؤن الكرسً هو موضع المدمٌن، "ألن الجال  على عرش ٌكون مرتفعا عن (2)البطٌن
 .(1)األرض فٌوضع له كرسً لببل تكون رجبله فً الفضاء إلا لم ٌتربع"

وملهب ، ؼٌر أن اللي هو أولى بتؤوٌل لال الطبري: " ولكل لول من هله األلوال وجه  
اآلٌة ما جاء به األثر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حدثنً به عبد هللا بن أبً زٌاد المطوانً ، لال : حدثنا 
عبٌد هللا بن موسى ، لال : أخبرنا إسرابٌل ، عن أبى إسحاق ، عن عبد هللا بن خلٌفة ، لال : أتت 

 ، فمالت : ادع هللا أن ٌدخلنً الجنة! فعظم الرب تعالى لكره ، ثم لال : إن كرسٌه امرأة النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ثم لال بؤصابعه  -وسع السموات واألرض ، وأنه لٌمعد علٌه فما ٌفضل منه ممدار أربع أصابع 

 . (ٓٔ(")5)وإن له أطٌطا كؤطٌط الرحل الجدٌد ، إلا ركب ، من ثمله " -فجمعها 
اللي ٌدل على صحته ظاهر المرآن فمول ابن عبا  اللي رواه جعفر بن أبً  ثم لال:" وأما 

، وللن لداللة لوله تعالى لكره : (ٔٔ)المؽٌرة ، عن سعٌد بن جبٌر ، عنه أنه لال : " هو علمه "

                                                                                                                                                                               

/ ٖب اللؽة و لسان العرب: ) كر ( و المرطبً:اِجعَْل له ما ٌعِمُده لٌمسكه حكاه الزجاج و ؼٌره". وٌنظر: تهلٌ
  .ٕٙٔ/1ٔو عمدة الماري: 2ٔٔوالعلو لللهبً: ص 1ٗ٘/ ٙو مجموع الفتاوى:  22ٕ
 .5ٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .ٖٕ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٕ)
 .1ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: ٖ)

؛ ولال الهٌثمً: رجاله رجال الصحٌح )مجمع ٕٗٓٗٔ، حدٌث رلم 5ٖ/ٕٔراجع المعجم الكبٌر للطبرانً  (ٔ)
، كتاب التفسٌر، ولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن، ولم 1ٕٕ/ٕ(؛ وراجع مستدرن الحاكم ٕٖٙ/ٙالزوابد 

 ٌخرجاه، وألره اللهبً.
هو بٌن ٌدي العرش كالممدمة له؛ ولد صح وجل؛ و هو موضع لدمً هللا عز« الكرسً»و  لال ابن عثٌمٌن:"

للن عن ابن عبا  مولوفاً، ومثل هلا له حكم الرفع؛ ألنه ال مجال لبلجتهاد فٌه؛ وما لٌل من أن ابن عبا  
 ٕٔٙراجع البخاري صرضً هللا عنهما ٌؤخل عن بنً إسرابٌل فبل صحة له؛ بل اللي صح عنه فً البخاري]

: لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تسؤلوا أهل الكتاب عن شًء"، حدٌث رلم ٕ٘اب ، كتاب االعتصام بالسنة، بٖٔٙ –
 [.ٕٗ٘/ٖأنه كان ٌنهى عن األخل عن بنً إسرابٌل".]تفسٌر ابن عثٌمٌن: [،2ٖٖٙ

 .51ٖ/٘(:ص215٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 .51ٖ/٘(:ص25ٓ٘( أخرجه الطبري)٘)
 .51ٖ/٘(:ص25ٔ٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 . 51ٖ/٘(:ص25ٕ٘ي:)( أخرجه الطبر2)
 .ٖٕ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: 1)
 (.2ٕٙٗ. رواه أبو داود فً كتاب السنة من سنته )رلم : ٓٓٗ/٘(:ص25ٙ٘( أخرجه الطبري مولوفا)5)
 .ٓٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
( لال الشٌخ محمود شاكر محمك تفسٌر الطبري، معلما على لول الطبري: " العجب ألبً جعفر ، كٌؾ ٔٔ)

لوله فً هلا الموضع ! فإنه بدأ فمال : إن اللي هو أولى بتؤوٌل اآلٌة ما جاء به األثر عن رسول هللا تنالض 
صلً هللا علٌه وسلم ، من الحدٌث فً صفة الكرسً ، ثم عاد فً هلا الموضع ٌمول : وأما اللي ٌدل على 

هلا ، وؼٌر ممكن أن ٌكون أولى  صحته ظاهر المرآن ، فمول ابن عبا  أنه علم هللا سبحانه . فإما هلا وإما
التؤوٌبلت فً معنى " الكرسً " هو اللي جاء فً الحدٌث األول ، وٌكون معناه أًٌضا " العلم " ، كما زعم أنه 
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}وال ٌإوده حفظهما{ على أن للن كللن ، فؤخبر أنه ال ٌإوده حفظ ما علم ، وأحاط به مما فً 
ٍء  السموات واألرض ، ًْ وكما أخبر عن مبلبكته أنهم لالوا فً دعابهم : }َربََّنا َوِسْعَت كُلَّ َش
[ ، فؤخبر تعالى لكره أن علمه وسع كل شًء ، فكللن لوله : }وسع 2َرْحَمةً َوِعْلًما{ ]ؼافر : 

 . (ٔ)كرسٌه السموات واألرض{ "
ٌها علم مكتوب : كراسة ، ولد لكر العلماء بؤن أصل الكرسً )العلم( ، ومنه لٌل للصحٌفة ف 

 لال أبو لإٌب : 
ًّ علٌم الؽٌب مخلوق ًّ أكاتمه         وال بكرس  مالً بؤمرن كرس

 : (ٕ)ولول الراجز
 حتى إلا ما احتازها تكرسا 

 ٌعنً علم.
ولٌل للعلماء : الكراسً ، ألنهم المعتمد علٌهم كما ٌمال لهم : أوتاد األرض ، ألنهم اللٌن  

 :(ٖ)، لال الشاعر بهم تصلح األرض 
ًُّ باألحداث حٌن تنوبُ   ٌحؾ بهم بٌُض الوجوه وعُلٌة        كراس

 .(ٗ)أي علماء بحوادث األمور، ونوازلها
لال الطبري: ". والعرب تسمً أصل كل شًء " الكر  " ، ٌمال منه : " فبلن كرٌم  

 : (٘)الكر  " ، أي كرٌم األصل ، لال العجاج 
 لد علم المدو  مولى المد        أن أبا العبا  أولى نف     

 بمعدن الملن الكرٌم الِكْر   
 ٙ()ٌعنً بللن : الكرٌم األصل ، وٌروى : فً معدن العز الكرٌم الِكْر "

لال الماوردي :"فدلت هله الشواهد ، على أن أصح تؤوٌبلته ، ما لاله ابن عبا  ، أنه علم هللا 

 .(2)تعالى"
ال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" فؤهل السنّة والجماعة عامتهم على أن الكرسً موضع لدمً هللا ل 

عز وجل؛ وبهلا جزم شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، وابن المٌم، وؼٌرهما من أهل العلم، وأبمة 
أعظم، « العرش»هو العرش؛ ولكن لٌ  بصحٌح؛ فإن « الكرسً»التحمٌك؛ ولد لٌل: إن 

                                                                                                                                                                               

دل على صحته ظاهر المرآن . وكٌؾ ٌجمع فً تؤوٌل واحد ، معنٌان مختلفان فً الصفة والجوهر ! ! 
 [.ٔٓٗ/٘...."]تفسٌر الطبري: 

نالض فً كبلم اإلمام الطبري، فهو لال : أّن األولى األخل بما دّل علٌه الحدٌث، ثم بٌّن أن السٌاق ال تللت: 
المرآنً عنده دّل على ترجٌح المول اآلخر، والترجٌح بالسٌاق ال ٌتعارض مع الترجٌح بالحدٌث هنا،  إل لٌ  فً 

،  بالكرسً فً اآلٌة وال فسره بعلم هللا أو العرش صحٌح الحدٌث هنا أّن النبً صلَّى هللا علٌه وسلَّم فّسر المراد
 . الطبري ٌثبت الكرسً على ماجاء به األثر بؽض النظر عما إلا كان هو المراد بهله االٌة ؾ
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
( لم أتعرؾ على الراجز،  ولوله :احتازها، أي حازها وضمها إلى نفسه . وال أدرى إلى أي شًء ٌعود ٕ)
لضمٌر : إلى المانص أم إلى كلبه   واالستدالل بهلا الرجز على أنه ٌعنى بموله : " تكر  " ، علم ، ال دلٌل ا

 علٌه ، حتى نجد سابر الشعر ، ولم ٌلكره أحد من أصحاب اللؽة .
 .ٕٖٙ/ٔ، والماوردي: ٕٓٗ/٘( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري: ٖ)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٓٗ-ٔٓٗ/٘ ( انظر: تفسٌر الطبري:ٗ)
سبحانه الطاهر المنزه عن العٌوب  -، واللسان )لد ( )كر ( . و " المد  " هو هللا  21(( دٌوانه : ٘)

:  ٔوالنمابص . والمد  . وموالها : ربها . ولد سلؾ تفسٌر معنى " المد  " و " المد  " فً هلا التفسٌر 
و " أبو العبا  " هو أبو العبا  السفاح ، الخلٌفة العباسً . وروى صاحب  . ٖٕٖ،  ٕٕٖ:  ٕ/ 2ٙٗ،  2٘ٗ

اللسان " المدٌم الكر  " ، و " المعدن " )بفتح المٌم وكسر الدال( : مكان كل شًء وأصله الثابت ، ومنه : " 
المسمى فً معدن اللهب والفضة " ، وهو الموضع اللي ٌنبت الل فٌه اللهب والفضة ، ثم تستخرج منه ، وهو 

 زماننا " المنجم " . ٌمول : أبو العبا  أولى نف  بالخبلفة ، الثابتة األصل الكرٌمته .
 .ٖٓٗ-ٕٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٔ( النكت والعٌون: 2)
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أن } كرسٌه {: علمه؛ ولكن هله  الكرسً؛ وروي عن ابن عبا وأوسع، وأبلػ إحاطة من 
؛ ألنه ال ٌعرؾ هلا المعنى لهله الكلمة فً اللؽة العربٌة، (ٖ)الرواٌة أظنها ال تصح عن ابن عبا 

وال فً الحمٌمة الشرعٌة؛ فهو بعٌد جداً من أن ٌصح عن ابن عبا  رضً هللا عنهما؛ فالكرسً 
ما السموات السبع واألرضون بالنسبة »ث عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: موضع المدمٌن؛ ولد جاء الحدٌ

للكرسً إال كحلمة ألمٌت فً فبلة من األرض وإن فضل العرش على الكرسً كفضل الفبلة على 
؛ وهلا ٌدل على سعة هله المخلولات العظٌمة التً هً بالنسبة لنا من عالم الؽٌب؛ (ٗ)«تلن الحلمة
[ ؛ ولم ٌمل: أفلم ٙهللا عز وجل: }أفلم ٌنظروا إلى السماء فولهم كٌؾ بنٌناها{ ]ق: ولهلا ٌمول 

ً لنا؛ ولوال أن هللا أخبرنا به ما علمنا  ٌنظروا إلى الكرسً؛ أو إلى العرش؛ ألن للن لٌ  مربٌا
 .(ٔ)به"
( باتّفاق علماء أهل السنّة هو َجْرم مخلوق ؼٌر العرش، خبلفا   ًّ لمن لال للت: إن )الكرس

ًّ فً تفسٌر ) إنّه العرش نفسه، والمشهور ( أنه موضع المدمٌن، وهو لول السلؾ لم ٌثبت الكرس
علٌه على خبلفه عنهم بسند صحٌح، اال فً رواٌة لجعفر بن أبً المؽٌرة عن ابن عبا  لم ٌتابع 

، للن أحد، كما أن علم هللا تعالى لد وسع كل شًء فبل ٌصح لصره على السماوات واالرض
والخبلصة أن على العبد أن ٌإمن بصفات هللا تعالى دون تؤوٌل وال تعطٌل وٌمرها كما جاءت 
ببل تشبٌه وال تمثٌل، وال ٌجوز أن ٌخوض أحد فً كٌفٌّة للن كما هو ممّرر فً أصول اعتماد 

 .(ٕ)علموهللا تعالى أ .أهل السنّة، وأما التنطع فً إثبات ما لم ٌرد به الكتاب والسنة فالواجب تركه
[، لرأ الجمهور }َوِسَع{، بكسر )السٌن( ، ولرىء شالا ٕ٘٘ولوله تعالى} َوِسَع {]البمرة 

ً شالا ،ولرىء أٌضا: "}َوْسُع (ٗ))وْسُع( بسكونها وضم العٌن (ٖ)بسكونها)َوْسَع(، ولرىء أٌضا
 .(ٔ)كرسٌه{ بفتح الواو وسكون السٌن ورفع العٌن على االبتداء"

                                                             
، المول فً تؤوٌل لوله تعالى: )وسع كرسٌه السموات واألرض(، 51ٖ – 52ٖ/٘أنظر:  تفسٌر الطبري  (ٖ)

؛ لكر ابن أبً العز أن المحفوظ عن ابن عبا  أن الكرسً هو موضع المدمٌن 211٘ – 212٘حدٌث رلم 
( ولكر شعٌب األرناإوط: أن أثر ابن عبا  فً تفسٌر الكرسً بؤنه موضع 2ٖٔ)شرح العمٌدة الطحاوٌة ص

أثر ابن  (، ولكر محمود شاكر أنه إلا كانٔ، حاشٌة رلم 2ٖٔالمدمٌن أصح إسناداً )شرح العمٌدة الطحاوٌة ص
عبا  فً تفسٌر الكرسً بالعلم صحٌح اإلسناد فإن الخبر اآلخر صحٌح على شرط الشٌخٌن )تفسٌر الطبري 

 (.ٔ، حاشٌة رلم ٔٓٗ/٘
، باب لكر االستحباب للمرء أن ٌكون له من كل خٌر حظ...، حدٌث 12ٕ/ٔأخرجه ابن حبان فً صحٌحه  (ٗ)
الؽسانً لال أبو حاتم وأبو زرعة: كلاب، ولال علً بن الجنٌد: ؛ وفً سنده إبراهٌم بن هشام بن ٌحٌى ٕٖٙرلم 

(؛ وأخرجه ابن جرٌر الطبري فً تفسٌره 2ٖ/ٔصدق أبو حاتم ٌنبؽً أن ال ٌحدث عنه )مٌزان االعتدال 
، تحمٌك أحمد شاكر وفً سنده ابن زٌد هو عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم العدوي: لال البخاري: ضعفه 55ٖ/٘

ًّ جداً، ول ؛ ولال شعٌب فً تخرٌج شرح العمٌدة ٗٙ٘/ٕال النسابً وأحمد وٌحٌى: ضعٌؾ )مٌزان االعتدال عل
 ( ضعٌؾ.2ٖٔ، 2ٖٓالطحاوٌة ص

 .ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
هله األحادٌث التً ٌمول فٌها : ضحن ربنا من لنوط عباده  :  "لال اإلمام أبو عبٌد الماسم بن سبلم رحمه هللا(ٕ)

، وهله األحادٌث فً  والكرسً موضع المدمٌن ِؼٌَره ، وأن جهنم ال تمتلا حتى ٌضع ربن لدمه فٌها ،ولْرب 
الرواٌة هً عندنا حك ، حملها الثمات بعضهم عن بعض ، ؼٌر أنا إلا سبلنا عن تفسٌرها ال نفسرها وما أدركنا 

 ([.5ٗٔ/ 2عبد البر فً "التمهٌد" )(، وابن 51ٔ/ ٕأحدا ٌفسرها ".]رواه البٌهمً فً "األسماء والصفات" ) 
ؾ كبلم هللا وجعل العرش عبارة عن الملن ، كٌؾ ٌصنع " :ولال ابن أبً العز الحنفً رحمه هللا  وأما من حرَّ

[ ، ولوله } وكان عرشه على الماء { ]  2ٔبموله تعالى : } وٌحمل عرش ربن فولهم ٌومبل ثمانٌة { ] الحالة : 
مل ملكه ٌومبل ثمانٌة ، وكان ملكه على الماء وٌكون موسى علٌه السبلم آخلا بمابمة [   أٌمول : وٌح 2هود : 

  .من لوابم الُمْلن   هل ٌمول هلا عالل ٌدري ما ٌمول
[ ، ولد لٌل : هو العرش ،  ٕ٘٘وأما الكرسً فمال تعالى : } وسع كرسٌه السموات واألرض { ] البمرة :

،  ٕٖٔ]شرح العمٌدة الطحاوٌة " ص  بن عبا  رضً هللا عنهما وؼٌره"والصحٌح : أنه ؼٌره ، نُمل للن عن ا
ٖٖٔ.] 
 [.ٕٖٙ/ٔ( وهً لراءة  ٌعموب الحضرمً.]النكت والعٌون: ٖ)
 .1ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: ٗ)
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ٌَبُوُدهُ ِحْفظُُهَما{]البمرة:لوله تعالى:}   [، أي: " وال ٌثمل علٌه حفظ السموات َٕ٘٘واَل 
 .(ٕ)واألرض"
 .(ٖ)لال الصابونً: "أي ال ٌثمله وال ٌعجزه حفظ السماوات واألرض ومن فٌهما" 
 (ٙ)والحسن (٘). وروي نحو للن عن لتادة(ٗ)لال ابن عبا : " ال ٌثمل علٌه حفظهما" 

 .(ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)، والربع(ٓٔ)، والسدي(5)، ومجاهد(1)رحمن المدٌنً، وعبدال(2)والضحان
 .(ٖٔ)لال الطبري:" وال ٌشك علٌه وال ٌثمله" 
 .(ٗٔ)لال السٌوطً" "وال ٌفوته شًء مما فً السموات واألرض" 
 .(٘ٔ)لال ابن حجر: " أي: وال ٌثمله، ٌمال: آده ٌإوده إلا أثمله" 
ٌَُإُدهُ{ أي ال ٌثمله وال ٌشك علٌه. ٌمال: آده األمر أودا وأوودا )كمعود( لال الماسمً:" }َوال  

 .(ٙٔ)بلػ منه المجهود والمشمة ِحْفظُُهما أي السموات واألرض فبل ٌفتمر إلى شرٌن وال ولد"
لال أبو حٌان:" لرأ الجمهور : ٌإوده بالهمز ، ولرىء شالاً بالحلؾ ، كما حلفت همزة  

 .(2ٔ): ٌووده ، بواو منضمومة على البدل من الهمزة" أنا  ، ولرىء أٌضاً 
 :(1ٔ)[ وجوهإ٘٘ولد لكر أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى: } َواَل ٌَبُوُدهُ ِحْفظُُهَما{]البمرة: 

 .(5ٔ)األول: ال ٌثمله حفظهما، وهو لول الجمهور
 :(ٕٔ). وأنشد  (ٕٓ)الثانً : ال ٌتعاظمه حفظهما ، حكاه أبان بن تؽلب

 بّنِ سلمى الٌوم بت جدٌدها      وَضنّت وما كان النوال ٌإودهاأال 
الثالث: ولٌل : "ال ٌشؽله حفظ السموات عن حفظ األرضٌن ، وال حفظ األرضٌن عن حفظ 

 .(ٕٕ)السموات"

                                                                                                                                                                               

 .ٗٗ٘/ٕ( الدر المصون: ٔ)
 .٘ٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .2ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٗٓٗ/٘(:ص1ٓٓ٘( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٗٓٗ/٘(:ص1ٓٔ٘أخرجه الطبري)( ٘)
 .ٗٓٗ/٘(:ص1ٕٓ٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٗٓٗ/٘(:ص1ٓٗ٘( أخرجه الطبري)2)
 .٘ٓٗ-ٗٓٗ/٘(:ص1ٓٙ٘(أخرجه الطبري)1)
 ٘ٓٗ/٘(:ص1ٓ2٘( أخرجه الطبري)5)
 .٘ٓٗ/٘(:ص1ٓ1٘(أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .٘ٓٗ/٘(:ص1ٓ5٘(أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .٘ٓٗ/٘(:ص1ٔٓ٘( أخرجه الطبري)ٕٔ)
 .ٖٓٗ/٘الطبري: ( تفسٌر ٖٔ)
 .ٓٔ/ٕ( الدر المنثور: ٗٔ)
 ،22(الهدي: ٘ٔ)
 .5ٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙٔ)
 .1ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: 2ٔ)
 .1ٕٓ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: 1ٔ)
، معانً 5ٖ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 21/ٔ(انظر: هلا التفسٌر فً: مجاز المرآن ألبً عبٌدة: 5ٔ)

، تهلٌب اللؽة ٖٓٗ/٘، جامع البٌان للطبري: ٕٙٙ/ٔ، معانً المرآن للنحا : 1ٖٖ/ٔالمرآن وإعرابه للزجاج: 
، البسٌط 1ٙٔ/ٔ، لسان العرب البن منظور: ٘٘ٔ/ٔ، معجم مماٌٌ  اللؽة البن فار : 2ٕٕ/ٗٔلؤلزهري: 
، زاد المسٌر ٕٖٙ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 25ٕ/ٕب، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖ٘ٔ/ٔللواحدي: 

، 21ٕ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 1ٖٗ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٖٗٓ/ٔالجوزي:  البن
 ، وؼٌرها. ٗٓٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٘ٔٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 2ٕٕ/ٕالبحر المحٌط ألبً حٌان: 

 .1ٕٓ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط:ٕٓ)
 . ٕٖٙ/ٔالماوردي فً النكت والعٌون: ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد ٕٔ)
 .1ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: ٕٕ)
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ٌَبُوُدهُ{]البمرة:  [ إلى مالا تعود   على ٕ٘٘واختلفوا فً الكناٌة بـ)الهاء( فً لوله تعالى} 
 :(ٔ)لولٌن

 : إلى اسم هللا ، وتمدٌره وال ٌُثمل هللا حفظ السموات واألرض . أحدهما
ًَّ حفظهما .  والثانً : تعود إلى الكرسً ، وتمدٌره وال ٌثمل الكرس

لال أبو حٌان: " والظاهر األول لتكون الضمابر متناسبة لواحد وال تختلؾ ، ولبعد نسبة  
 .(ٕ)الحفظ إلى الكرسً"

{]البمرة:لوله تعالى:}َوهَُو اْلعَ   ًُّ  .(ٖ)[، ٌعنً" لو العلو واالرتفاع على خلمه بمدرته"ِٕ٘٘ل
 (ٗ)لال المراؼً: " أي: وهو المتعالً عن األنداد واألشباه" 
 .(٘)لال ابن عثٌمٌن:" أي: لو العلو المطلك، وهو االرتفاع فوق كل شًء" 
{]البمرة:  ًُّ  : (ٙ)ثة ألوال[، ثبلٖ٘٘ولد لكر أهل التفسٌر فً معنى لوله} اْلعَِل

 األول : العلً بااللتدار ونفول السلطان .
 .(2)لال ابن عطٌة:" ٌراد به علو المدر والمنزلة ال علو المكان، ألن هللا منزه عن التحٌز" 
 .(1)لال النسفً: "العلً " فً ملكه وسلطانه" 

 الثانً : العلً عن األشباه واألمثال.
كون معنى للن : وهو العلً المكان، ولالوا : ؼٌر جابز لال الطبري: وهإالء "أنكروا أن ٌ 

أن ٌخلو منه مكان ، وال معنى لوصفه بعلو المكان ، ألن للن وصفه بؤنه فً مكان دون 
 .(5)مكان"
الثالث: ولٌل: "العلً على خلمه بارتفاع مكانه عن أماكن خلمه ، ألنه تعالى لكره فوق جمٌع  

 .(ٓٔ)نفسه أنه على العرش ، فهو عال بللن علٌهم"خلمه وخلمه دونه ، كما وصؾ به 
 .(ٔٔ)لال ابن عطٌة:" وهلا لول جهلة مجسمٌن، وكان الوجه أن ال ٌحكى" 

لال الشوكانً:" والخبلؾ فً إثبات الجهة معروؾ فً السلؾ والخلؾ والنزاع فٌه كابن  
ه خارجا عن الشرع بٌنهم واألدلة من الكتاب والسنة معروفة ولكن الناشا على ملهب ٌرى ؼٌر

وال ٌنظر فً أدلته وال ٌلتفت إلٌها والكتاب والسنة هما المعٌار اللي ٌعرؾ به الحك من الباطل 
َماَواُت َواأْلَْرُض{ ]المإمنون :  وٌتبٌن به الصحٌح من الفاسد، }َولَِو اتَّبََع اْلَحكُّ أَْهَواَءهُْم َلفََسَدِت السَّ

ى الظاهر الؽالب كما فً لوله }إِنَّ فِْرَعْوَن َعبَل فًِ اأْلَْرِض{ [، وال شن أن هلا اللفظ ٌطلك عل2ٔ
 : (ٕٔ)[، ولال الشاعرٗ]المصص : 

 (ٖٔ)فلما علونا واستوٌنا علٌهم         تركناهم صرعى لنسر وكاسر
  ٌعنً ؼلبناهم ولهرناهم واستولٌنا علٌهم.

 : (ٗٔ)محتمبلنلال الماوردي: "وفً الفرق بٌن العلً والعالً ، وجهان  

                                                             

 .5ٕٓ/ٕ، و البحر المحٌط: ٕٖٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .5ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: ٕ)
 .٘ٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .5ٓٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٙٓٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري:ٙ)
 .ٕٖٗ/ٔالمحرر الوجٌز: ( 2)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 1)
 .ٙٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٙٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .2ٔ/ٔ، و مجمع البٌان: 2ٕٕ/ٔ( لم أتعرؾ على لاببله، والبٌت من شواهد فتح المدٌر: ٕٔ)
 .2ٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٖٔ)
 .ٕٖٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٗٔ)
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 أحدهما : أن العالً هو الموجود فً محل العلو ، والعلً هو مستحك العلو .
والثانً : أن العالً هو اللي ٌجوز أن ٌَُشاَرَن فً علوه ، والعلً هو اللي ال ٌجوز أن ٌَُشاَرَن 
ًّ ، وال ٌجوز أن نصفه بالعالً ، و على فً علوه ، فعلى هلا الوجه ، ٌجوز أن نصؾ هللا بالعل

 .(ٔ)الوجه األول ٌجوز أن نصفه بهما جمٌعاً "
 .(ٕ)[، ٌعنً" عظٌم المدر والخطر والشرؾ"ٕ٘٘لوله تعالى:} اْلعَِظٌُم{]البمرة: 
 .(ٖ)لال ابن عبا  : "}العظٌم{، اللي لد كمل فً عظمته" 
 .(ٗ)لال الطبري: " لو العظمة ، اللي كل شًء دونه ، فبل شًء أعظم منه" 
 .(٘)الماسمً:" أي أعظم كل شًء بالجبلل والكبرٌاء والمهر والمدرة والسلطان"لال  
 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن:" أي: لو العظمة فً لاته، وسلطانه، وصفاته" 
لال السعدي:" اللي تتضابل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصؽر فً جانب جبلله أنوؾ  

 .(2)والكبرٌاء الجسٌمة والمهر والؽلبة لكل شًء" الملون الماهرة، فسبحان من له العظمة العظٌمة
 :(1)[، ولكروا فٌه ثبلثة أوجهٕ٘٘ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى} اْلعَِظٌُم{]البمرة: 

 األول: لالوا: }العظٌم{، معناه : المعظم اللي ٌعظمه خلمه وٌهابونه وٌتمونه.
، صرؾ )المفعل( إلى )فعٌل(، كما لٌل أي: أن معنى }العظٌم{ فً هلا الموضع : المعظم  

 :  (5)للخمر المعتمة ، خمر عتٌك، كما لال األعشى
 وكؤن الخمر العتٌك من اإل           فنط ممزوجة بماء زالل

لال ابن عطٌة:" }اْلعَِظٌُم{ هً صفة بمعنى عظم المدر والخطر، ال على معنى عظم  
 .(ٓٔ)األجرام"

 له عظمة هً له صفة. الثانً: ولٌل: }العظٌم{،هو أن
ولالوا : ال نصؾ عظمته بكٌفٌة ، ولكنا نضٌؾ للن إلٌه من جهة اإلثبات ، وننفً عنه أن  

ٌكون للن على معنى مشابهة العظم المعروؾ من العباد، ألن للن تشبٌه له بخلمه، ولٌ  كللن، 
)معظم(، لوجب أن ٌكون  وأنكر هإالء ما لاله أهل الممالة األولى، ولالوا : لو كان معنى للن أنه

لد كان ؼٌر عظٌم لبل أن ٌخلك الخلك، وأن ٌبطل معنى للن عند فناء الخلك ، ألنه ال معظم له 
 .(ٔٔ)فً هله األحوال

الثالث: ولال آخرون : "بل لوله : إنه )العظٌم( وصؾ منه نفسه بالعظم، ولالوا : كل ما  
 .(ٕٔ)دونه من خلمه فبمعنى الصؽر لصؽرهم عن عظمته"

 :الفوائد
هللا {؛ } الحً {؛ } المٌوم {؛ } العلً  } من فوابد اآلٌة: إثبات هله األسماء الخمسة؛ وهً - ٔ

 {؛ } العظٌم {؛ وما تضمنته من الصفات.
 ومنها: إثبات انفراد هللا تعالى باأللوهٌة فً لوله تعالى: } ال إله إال هو {. - ٕ

                                                             

 .ٕٖٙ/ٔ( النكت والعٌون: ٔ)
 .25ٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .٘ٓٗ/٘(:ص1ٔٔ٘( أخرجه الطبري)ٖ)
 .٘ٓٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .5ٕٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٕٙ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .2ٓٗ-ٙٓٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: 1)
. والزالل : الماء الصافى العلب البارد  ٖ، تعلٌك :  5ٖٓالبٌت فً تعلٌمنا آنًفا : ، ولد مضى هلا  ٘(دٌوانه : 5)

 السابػ فً الحلك .
 .ٕٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .2ٓٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .2ٓٗ/٘(تفسٌر الطبري: ٕٔ)
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 كوا باهلل، وجعلوا معه آلهة.ومنها: إبطال طرٌك المشركٌن اللٌن أشر - ٖ
ومنها: إثبات صفة الحٌاة هلل عز وجل؛ وهً حٌاة كاملة: لم تسبك بعدم، وال ٌلحمها زوال،  - ٗ

وال توصؾ بنمص، كما لال تعالى: }هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شًء علٌم{ 
[ ، ولال تعالى: 1٘رلان: [ ، ولال تعالى: }وتوكل على الحً اللي ال ٌموت{ ]الفٖ]الحدٌد: 

 [ .2ٕ}وٌبمى وجه ربن لو الجبلل واإلكرام{ ]الرحمن: 
ومنها: إثبات المٌومٌة هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } المٌوم {؛ وهلا الوصؾ ال ٌكون  - ٘

لمخلوق؛ ألنه ما من مخلوق إال وهو محتاج إلى ؼٌره: فنحن محتاجون إلى العمال، والعمال 
ن محتاجون إلى النساء، والنساء محتاجة إلٌنا؛ ونحن محتاجون إلى األوالد، محتاجون إلٌنا؛ ونح

واألوالد ٌحتاجون إلٌنا؛ ونحن محتاجون إلى المال، والمال محتاج إلٌنا من جهة حفظه، وتنمٌته؛ 
والكل محتاج إلى هللا عز وجل؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها النا  أنتم الفمراء إلى هللا وهللا هو الؽنً 

ً على ؼٌره فً جمٌع األحوال؛ بل فً دابرة ٘ٔمٌد{ ]فاطر: الح [ ؛ وما من أحد ٌكون لابما
[ ؛ ٌعنً هللا؛ ٖٖضٌمة؛ ولهلا لال هللا تعالى: }أفمن هو لابم على كل نف  بما كسبت{ ]الرعد: 

 فبل أحد سواه لابم على كل نف  بما كسبت.
أن كل شًء مفتمر إلٌه تعالى؛ فإن للت: ومن فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى ؼنً عما سواه؛ و - ٙ

[ ، 2كٌؾ تجمع بٌن هلا، وبٌن لوله تعالى: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا إن تنصروا هللا ٌنصركم{ ]دمحم: 
 [ ؛ فؤثبت أنه ٌُنصر ٓٗولوله تعالى: }ولٌنصرن هللا من ٌنصره{ ]الحج: 
 فالجواب: أن المراد بنصره تعالى نصر دٌنه.

اآلٌة السم هللا األعظم الثابت فً لوله تعالى: } الحً المٌوم {؛ ولد لكر ومنها: تضمن  - 2
؛ «طه»؛ و«آل عمران»؛ و«البمرة»هلان االسمان الكرٌمان فً ثبلثة مواضع من المرآن: فً 

هللا ال إله «: } آل عمران»[ ؛ وفً ٕ٘٘}هللا ال إله إال هو الحً المٌوم{ ]البمرة: «: البمرة»فً 

[ ؛ لال أهل العلم: ٔٔٔ}وعنت الوجوه للحً المٌوم{ ]طه: «: طه»لمٌوم {؛ وفً إال هو الحً ا
وإنما كان االسم األعظم فً اجتماع هلٌن االسمٌن؛ ألنهما تضمنا جمٌع األسماء الحسنى؛ فصفة 

 الكمال فً } الحً {؛ وصفة اإلحسان، والسلطان فً } المٌوم {.
نَة وال - 1 نوم هلل عز وجل؛ وللن لكمال حٌاته، ولٌومٌته، بحٌث ال ومن فوابد اآلٌة: امتناع الّسِ

ٌعترٌهما أدنى نمص؛ لموله تعالى: } ال تؤخله سنة وال نوم {؛ وهله من الصفات المنفٌة؛ واإلٌمان 
بالصفات المنفٌة ٌتضمن شٌبٌن؛ أحدهما: اإلٌمان بانتفاء الصفة الملكورة؛ والثانً: إثبات كمال 

باعتبار األؼلب األكثر، وإن كان ٌرد علٌه النمص من بعض  ضدها؛ ألن الكمال لد ٌطلك
الوجوه؛ لكن إلا نفً النمص فمعناه أن الكمال كمال مطلك ال ٌرد علٌه نمٌص أبداً بوجه من 

فمد ٌراد به أنه كرٌم فً األؼلب األكثر؛ فإلا لٌل: « فبلن كرٌم»الوجوه؛ مثال للن: إلا لٌل: 
مراد كمال كرمه، بحٌث ال ٌحصل منه بخل؛ وهنا النفً حصل عُلم أن ال« فبلن كرٌم ال ٌبخل»

 بموله تعالى: } ال تؤخله سنة وال نوم {؛ فدل على كمال حٌاته، ولٌومٌته.
ومن فوابد اآلٌة: إثبات الصفات المنفٌة؛ لموله تعالى: } ال تؤخله سنة وال نوم {، ولوله  - 5

ما نفاه هللا عن نفسه؛ وهً متضمنة لثبوت  «الصفات المنفٌة»تعالى: } وال ٌإوده حفظهما {؛ و
 كمال ضدها.

 ومنها: عموم ملن هللا؛ لموله تعالى: } له ما فً السموات وما فً األرض {. - ٓٔ
 وٌتفرع على كون الملن هلل أال نتصرؾ فً ملكه إال بما ٌرضاه.

على حكم ومنها: أن الحكم الشرعً بٌن النا ، والفصل بٌنهم ٌجب أن ٌكون مستنداً  - ٔٔ
هللا؛ وأن اعتماد اإلنسان على حكم المخلولٌن، والموانٌن الوضعٌة نوع من اإلشران باهلل عز 

 وجل؛ ألن الملن هلل عز وجل.
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ومنها: تسلٌة اإلنسان على المصابب، ورضاه بمضاء هللا عز وجل، ولدره؛ ألنه متى  - ٕٔ
إن »عزٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص البنته أنه لال: علم أن الملن هلل وحده رضً بمضابه، وسلّم؛ ولهلا كان فً ت

 .(ٔ)«هلل ما أخل وله ما أعطى وكل شًء عنده بؤجل مسمى
 ومنها: عدم إعجاب اإلنسان بما حصل بفعله؛ ألن هلا من هللا؛ والملن له. - ٖٔ
{؛ ومنها: اختصاص هللا تعالى بهلا الملن؛ ٌإخل من تمدٌم الخبر: } له ما فً السموات  - ٗٔ

م أفاد الحصر.  ألن الخبر حمه التؤخٌر؛ فإلا لُّدِ
ومنها: إثبات أن السموات عدد؛ لموله تعالى: } السموات {؛ وأما كونها سبعاً، أو ألل، أو  - ٘ٔ

 أكثر، فمن دلٌل آخر.
ومنها: كمال سلطان هللا لموله تعالى: } من لا اللي ٌشفع عنده إال بإلنه {؛ وهلا ؼٌر  - ٙٔ

 لكن إلا انضمت لوة السلطان إلى عموم الملن صار للن أكمل، وأعلى. عموم الملن؛
 ومنها: إثبات الشفاعة بإلن هللا؛ لموله تعالى: } إال بإلنه {؛ وإال لما صح االستثناء. - 2ٔ
؛ لموله تعالى: } إال بإلنه {؛ وشروط إلن هللا فً -وهو األمر  -إثبات اإللن  :ومنها - 1ٔ

الشافع؛ وعن المشفوع له؛ لموله تعالى: }وكم من ملن فً السموات ال  الشفاعة: رضى هللا عن
[ ، ولوله تعالى: }وال ٕٙتؽنً شفاعتهم شٌباً إال من بعد أن ٌؤلن هللا لمن ٌشاء وٌرضى{ ]النجم: 

 [ .1ٌٕشفعون إال لمن ارتضى{ ]األنبٌاء: 
تمبل؛ لموله تعالى: } ٌعلم ومنها: إثبات علم هللا، وأنه عام فً الماضً، والحاضر، والمس - 5ٔ

 ما بٌن أٌدٌهم وما خلفهم {.
ومنها: الرد على المدرٌة الؽبلة؛ لموله تعالى: } ٌعلم ما بٌن أٌدٌهم وما خلفهم {؛ فإثبات  - ٕٓ

 عموم العلم ٌرد علٌهم؛ ألن المدرٌة الؽبلة أنكروا علم هللا بؤفعال خلمه إال إلا ولعت.
والمعتزلة فً إثبات الشفاعة؛ ألن الخوارج، والمعتزلة ومنها: الرد على الخوارج  - ٕٔ

ٌنكرون الشفاعة فً أهل الكبابر؛ ألن ملهبهما أن فاعل الكبٌرة مخلد فً النار ال تنفع فٌه 
 الشفاعة.
ومنها: أن هللا عز وجل ال ٌحاط به علماً كما ال ٌحاط به سمعاً، وال بصراً؛ لال تعالى:  - ٕٕ

[ ، ولال تعالى: }وال ٌحٌطون به علماً{ ٖٓٔدرن األبصار{ ]األنعام: }ال تدركه األبصار وهو ٌ
 [ .ٓٔٔ]طه: 
ً عن معلوماته إال ما أعلمنا به؛ لموله تعالى: } وال ٌحٌطون  - ٖٕ ومنها: أننا ال نعلم شٌبا

 بشًء من علمه إال بما شاء { على أحد الوجهٌن فً تفسٌرها.
هللا ما أعلمنا بكٌفٌة صفاته؛ فإلا ادعٌنا علمه فمد  ومنها: تحرٌم تكٌٌؾ صفات هللا؛ ألن - ٕٗ

 للنا على هللا ببل علم.
ومنها: الرد على الممثلة؛ ألن للن لول على هللا ببل علم؛ بل بما ٌعلم خبلفه؛ لموله  - ٕ٘

 [ .ٔٔتعالى: }لٌ  كمثله شًء{ ]الشورى: 
 ومنها: إثبات مشٌبة هللا؛ لموله: } إال بما شاء {. - ٕٙ
 ومنها: عظم الكرسً؛ لموله تعالى: } وسع كرسٌه السموات واألرض {. - 2ٕ
 ومنها: عظمة خالك الكرسً؛ ألن عظم المخلوق ٌدل على عظمة الخالك. - 1ٕ
ومنها: كفر من أنكر السموات، واألرض؛ ألنه ٌستلزم تكلٌب خبر هللا؛ أما األرض فبل  - 5ٕ

ا، ولالوا: ما فولنا فضاء ال نهاٌة له، وال حدود؛ أظن أحداً ٌنكرها؛ لكن السماء أنكرها من أنكره
وإنما هً سدوم، ونجوم، وما أشبه للن؛ وهلا ال شن أنه كفر باهلل العظٌم سواء اعتمده اإلنسان 

 بنفسه، ووهمه؛ أو صدَّق من لال به ممن ٌعظمهم إلا كان عالماً بما دل علٌه الكتاب والسنّة.
 تعالى: } وال ٌإوده حفظهما {. ومنها: إثبات لوة هللا؛ لموله - ٖٓ

                                                             
علب المٌت ببعض بكاء أهله علٌه" إلا : لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ٌٕٖ، كتاب الجنابز، باب ٓٓٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

: البكاء على المٌت، ٙ، كتاب الجنابز، باب 1ٕٕ، وأخرجه مسلم ص1ٕٗٔكان النوح من سنته، حدٌث رلم 
 .5ٕٖ[ ٔٔ] ٖٕ٘ٔحدٌث رلم 
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ومنها: أنه سبحانه وتعالى ال ٌثمل علٌه حفظ السموات، واألرض؛ لموله تعالى: } وال  - ٖٔ
[ 1ٌٖإوده حفظهما{؛ وهله من الصفات المنفٌة؛ فهً كموله تعالى: }وما مسنا من لؽوب{ ]ق~: 

. 
حفظهما {؛ وهً العلم، والمدرة، ومنها: إثبات ما تتضمنه هله الجملة: } وال ٌإوده  - ٕٖ

 والحٌاة، والرحمة، والحكمة، والموة.
ومنها: أن السموات، واألرض تحتاج إلى حفظ؛ لموله تعالى: } وال ٌإوده حفظهما {؛  - ٖٖ

ولوال حفظ هللا لفسدتا؛ لموله تعالى: }إن هللا ٌمسن السماوات واألرض أن تزوال ولبن زالتا إن 
 [ .ٔٗحلٌماً ؼفوراً{ ]فاطر:  ه إنه كانأمسكهما من أحد من بعد

ومنها: إثبات علو هللا سبحانه وتعالى أزالً، وأبداً؛ لموله تعالى: } وهو العلً {؛ و} العلً  - ٖٗ
{ صفة مشبهة تدل على الثبوت، واالستمرار؛ وعلّو هللا عند أهل السنة، والجماعة ٌنمسم إلى 

ه نفسه فوق كل شًء؛ ولد دل على للن الكتاب، لسمٌن؛ األول: علو اللات؛ بمعنى أنه سبحان
والسنة، وإجماع السلؾ، والعمل، والفطرة؛ وتفصٌل هله األدلة فً كتب العمابد؛ وخالفهم فً للن 
طابفتان؛ األولى: من لالوا: إنه نفسه فً كل مكان فً السماء، واألرض؛ وهإالء حلولٌة 

نّة، وإجماع السلؾ، والعمل، والفطرة؛ الطابفة الجهمٌة، ومن وافمهم؛ ولولهم باطل بالكتاب، والس
الثانٌة: لالوا: إنه ال ٌوصؾ بعلّو، وال ؼٌره؛ فهو لٌ  فوق العالم، وال تحته، وال عن ٌمٌن، وال 
عن شمال، وال متصل، وال منفصل؛ وهلا لول ٌكفً تصوره فً رده؛ ألنه ٌَإول إلى المول 

أو تحت، أو عن ٌمٌن، أو شمال، أو متصل، أو  بالعدم المحض؛ إل ما من موجود إال وهو فوق،
منفصل؛ فالحمد هلل اللي هدانا للحك؛ ونسؤل هللا أن ٌثبتنا علٌه؛ والمسم الثانً: علو الصفة: وهو 
أنه كامل الصفات من كل وجه ال ٌسامٌه أحد فً للن؛ وهلا متفك علٌه بٌن فرق األمة، وإن 

 اختلفوا فً تفسٌر الكمال.

اآلٌة: الرد على الحلولٌة، وعلى المعطلة النفاة؛ فالحلولٌة لالوا: إنه لٌ  ومن فوابد  - ٖ٘
بعاٍل؛ بل هو فً كل مكان؛ والمعطلة النفاة لالوا: ال ٌوصؾ بعلو، وال سفل، وال ٌمٌن، وال 

 شمال، وال اتصال، وال انفصال.
ظٌم {؛ ولهلا لال ومنها: التحلٌر من الطؽٌان على الؽٌر؛ لموله تعالى: } وهو العلً الع - ٖٙ

[ ؛ ٖٗهللا فً سورة النساء: }فإن أطعنكم فبل تبؽوا علٌهن سبٌبلً إن هللا كان علٌاً كبٌراً{ ]النساء: 
فإلا كنت متعالٌاً فً نفسن فالكر علو هللا عز وجل؛ وإلا كنت عظٌماً فً نفسن فالكر عظمة هللا؛ 

 وإلا كنت كبٌراً فً نفسن فالكر كبرٌاء هللا.
 ا: إثبات العظمة هلل؛ لموله تعالى: } العظٌم {.ومنه - 2ٖ
  ومنها: إثبات صفة كمال حصلت باجتماع الوصفٌن؛ وهما العلّو، والعظمة. - 1ٖ

 المرآن
ِ فَمَِد  ِ فََمْن ٌَْكفُْر بِالط اغُوِت َوٌُْإِمْن بِاَّلل  ًّ ْشُد ِمَن اْلغَ ٌِن لَْد تَبٌَ َن الرُّ اْستَْمَسَن }ال إِْكَراَه فًِ الّدِ

ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{ ]البمرة:  [ٕٙ٘بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْمَى ال اْنِفَصاَم لََها َوّللا 
 التفسٌر:

لكمال هلا الدٌن واتضاح آٌاته ال ٌُحتاج إلى اإلكراه علٌه لمن تُمبل منهم الجزٌة، فالدالبل بٌنة 
ما عُبِد من دون هللا وٌإمن  ٌتضح بها الحك من الباطل، والهدى من الضبلل. فََمن ٌكفر بكل

باهلل، فمد ثبت واستمام على الطرٌمة المثلى، واستمسن من الدٌن بؤلوى سبب ال انمطاع له. وهللا 
 سمٌع أللوال عباده، علٌم بؤفعالهم ونٌاتهم، وسٌجازٌهم على للن.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
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أو فً رجل منهم كان لهم أوالد لد المول األول:  لٌل: نزلت هله اآلٌة فً لوم من األنصار 
هودوهم أو نصروهم ، فلما جاء هللا باإلسبلم أرادوا إكراههم علٌه ، فنهاهم هللا عن للن ، حتى 

 :(ٔ)ٌكونوا هم ٌختارون الدخول فً اإلسبلم، ولد تعددت الرواٌات فً للن على النحو اآلتً
رأة تكون ممبلتا ، فتجعل على أوال: أخرج الطبري بسنده " عن ابن عبا  لال : كانت الم

نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجلٌت بنو النضٌر كان فٌهم من أبناء األنصار، فمالوا : ال 
"} ًّ ْشُد ِمَن اْلؽَ ٌِن لَْد تَبٌَََّن الرُّ ندع أبناءنا! فؤنزل هللا تعالى لكره :} ال إِْكَراهَ فًِ الّدِ
. وروي عن (ٕ)

 نحو للن. (٘)والشعبً (ٗ)امر، وع(ٖ)سعٌد بن جبٌر
ثانٌا: روي "عن مجاهد فً لول هللا : " ال إكراه فً الدٌن " لال : كانت فً الٌهود بنً 
النضٌر،  أرضعوا رجاال من األو  ، فلما أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بإجبلبهم ، لال أبناإهم من األو  : 

وأكرهوهم على اإلسبلم ، ففٌهم نزلت هله لنلهبن معهم ، ولندٌنن بدٌنهم! فمنعهم أهلوهم ، 
 نحو للن. (2). وروي عن الحسن(ٙ)اآلٌة"

ثالثا: أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن مجاهد، لال: كانت األنصار ٌكرهون الٌهود على 
 .(5()1)إرضاع أوالدهم، فؤنزل هللا }ال إكراه فً الدٌن{"

ِ{، لال : نزلت رابعا: روي "عن ابن عبا  لوله :}ال إِْكَراهَ فًِ  ًّ ْشُد ِمَن اْلؽَ ٌِن لَْد تَبٌَََّن الرُّ الّدِ
فً رجل من األنصار من بنً سالم بن عوؾ ٌمال له الحصٌن ، كان له ابنان نصرانٌان ، وكان 
هو رجبل مسلما ، فمال للنبً ملسو هيلع هللا ىلص : أال أستكرههما فإنهما لد أبٌا إال النصرانٌة   فؤنزل هللا فٌه للن 

"(ٔٓ). 
 نحو للن. (ٔٔ)وروي عن السدي

، فبل ٌكره أهل الكتاب على (ٕٔ)المول الثانً: ولٌل: "نزلت هله اآلٌة فً خاص من النا "
 الدٌن إلا بللوا الجزٌة ، ولكنهم ٌمرون على دٌنهم.

                                                             

 .1ٕٔ-1ٕٓ/ٖوما بعدها، وتفسٌر المرطبً:  2ٓٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
،  1ٙٔ/  5سعد بن جبٌر مرسبل ، والبٌهمً فً السنن : . عن 1ٓٗ-2ٓٗ/٘(:ص1ٕٔ٘( أخرجه الطبري)ٕ)

/  ٔونسبه السٌوطً فً الدر المنثور إلى سعٌد بن منصور وعبد بن حمٌد وابن المنلر. وانظر تفسٌر النسابً 
 ٔوللشوكانً كبلم مفٌد حول هله اآلٌة فلٌنظر فتح المدرٌر  ٕٙٙ/  ٔ، والنحا  فً معانً المرآن  2ٕٙ،  2ٖٕ
 .1ٖخرج الواحدي بسنده لطعة منه دون لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص "لد خٌر أصحابكم ... أسباب النزول :. وأ2ٕ٘/ 
 .ٓٔٗ/٘(:ص1ٔ1٘، و)1ٓٗ/٘(:ص1ٖٔ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٓٗ/٘(:ص1ٔٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
لال : كان فصل ما ، وزاد فٌه:" : ٕٔٗ/٘(:ص1ٕٗ٘. و)ٕٔٗ-ٔٔٗ/٘(:ص1ٕٖ٘( أنظر تفسٌر الطبري)٘)

بٌن من اختار الٌهود منهم وبٌن من اختار اإلسبلم ، إجبلء بنً النضٌر ، فمن خرج مع بنً النضٌر كان منهم ، 
 ومن تركهم اختار اإلسبلم".

 . ٔٔٗ/٘(:ص1ٕٕ٘( و)1ٕٔ٘. و)ٔٔٗ/٘(:ص/1ٕٓ٘( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٕٔٗ/٘(:ص1ٕٙ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٖٗ/ٕ(:صٕٕٕٙحاتم)( تفسٌر ابن أبً 1)
لال ابن لدامة: "كره اإلمام أحمد االرتضاع بلبن الفجور والمشركات، ولال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد (5)

العزٌز: اللبن ٌشتبه فبل تستك من ٌهودٌة وال نصرانٌة وال زانٌة؛ ألنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة فً 
ً الدٌن. وٌكره االرتضاع بلبن الحمماء كٌبل ٌشبهها الولد فً الفجور، وألنه ٌخشى أن ٌمٌل إلى مرضعته ف

 [.٘٘ٔ/1الحمك، فإنه ٌمال: إن الرضاع ٌؽٌّر الطباع".]المؽنً:
 . 5ٓٗ/٘(:ص1ٔ2٘(رواه الطبري)ٓٔ)
. وزاد فً رواٌته:" فمدم تجار من الشام إلى المدٌنة ٌحملون ٓٔٗ/٘(:ص1ٔ5٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)

وأرادوا أن ٌرجعوا أتاهم ابنا أبً الحصٌن ، فدعوهما إلى النصرانٌة ، فتنصرا فرجعا إلى الزٌت، فلما باعوا 
( إن ابنً تنصرا وخرجا ، فؤطلبهما   فمال : " ال إكراه فً ٕالشام معهم. فؤتى أبوهما إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال )

 الدٌن ".
 .ٗٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
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أخرج الطبري عن " لتادة فً لوله : " ال إكراه فً الدٌن " ، لال : هو هلا الحً من العرب ، 
لى الدٌن ، لم ٌمبل منهم إال المتل أو اإلسبلم ، وأهل الكتاب لبلت معهم الجزٌة ، ولم أكرهوا ع
 .(ٔ)ٌمتلوا"

 .(ٖ)، والضحان(ٕ)وروي نحو لن عن ابن عبا 
المول الثالث: ولٌل: " أنها وردت فً السبً متى كانوا من أهل الكتاب لم ٌجبروا إلا كانوا 

 .(ٗ)كبارا"
 .(٘)اها "ال تمولوا لمن أسلم تحت السٌؾ مجبرا مكرها"المول الرابع: ولٌل: أن معن

لال ابن كثٌر: " ولد لكروا أن سبب نزول هله اآلٌة فً لوم من األنصار ، وإن كان حكمها  
ا" عاما
، "ألن اإلكراه ال ٌكون إال على أمر خفٌة أعبلمه، ؼامضة أثاره، أو أمر فً ؼاٌة (ٙ)

الموٌم والصراط المستمٌم فمد تبٌنت أعبلمه للعمول، وظهرت الكراهة للنفو ، وأما هلا الدٌن 
طرله، وتبٌن أمره، وعرؾ الرشد من الؽً، فالموفك إلا نظر أدنى نظر إلٌه آثره واختاره، وأما 
من كان سٌا المصد فاسد اإلرادة، خبٌث النف  ٌرى الحك فٌختار علٌه الباطل، وٌبصر الحسن 

حاجة فً إكراهه على الدٌن، لعدم النتٌجة والفابدة فٌه، والمكره فٌمٌل إلى المبٌح، فهلا لٌ  هلل 
لٌ  إٌمانه صحٌحا، وال تدل اآلٌة الكرٌمة على ترن لتال الكفار المحاربٌن، وإنما فٌها أن حمٌمة 
الدٌن من حٌث هو موجب لمبوله لكل منصؾ لصده اتباع الحك، وأما المتال وعدمه فلم تتعرض 

تال من نصوص أخر، ولكن ٌستدل فً اآلٌة الكرٌمة على لبول الجزٌة له، وإنما ٌإخل فرض الم
 .(2)من ؼٌر أهل الكتاب، كما هو لول كثٌر من العلماء"

 ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً هله اآلٌة، هل هً منسوخة أم محكمة:
لى دٌن اإلسبلم، لد أكَره العرب ع -ملسو هيلع هللا ىلص  -األول: لال جماعة: أنها منسوخة، ألن رسوَل هللا 
ًُّ َجاِهِد اْلكُفَّاَر  تعالى:} -لولُه  ولاتَلهم، ولم ٌرَض منهم إال باإلسبلم، والناسخ لها ٌَا أٌََُّها النَّبِ

ٌَا أٌََُّها الَِّلٌَن آَمنُوا لَاتِلُوا الَِّلٌَن ٌَلُونَكُْم ِمَن  } [، ولال تعالى:5، التحرٌم: 2َٖواْلُمنَافِِمٌَن{ ]التوبة: 
َ َمَع اْلُمتَِّمٌنَ الْ  َستُْدَعْوَن إِلَى  } :[، ولالٖٕٔ{ ]التوبة:  كُفَّاِر َوْلٌَِجُدوا فٌِكُْم ِؼْلَظةً َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

[، ولوله:} َستُْدَعْوَن إِلَى لَْوٍم أُوِلً بَؤٍْ  ٙٔ{ ]الفتح:  لَْوٍم أُوِلً َبؤٍْ  َشِدٌٍد تَُماتِلُونَُهْم أَْو ٌُْسِلُمونَ 
 .(1) [ِٙٔدٌٍد تُمَاتِلُونَُهْم أَْو ٌُْسِلُمون { ]الفتح : شَ 

                                                             

، ٖٔٗ-ٕٔٗ/٘(:ص1ٕ2٘. ونحوه فً رواٌة أخرى)ٖٔٗ/٘(:ص1ٕ1٘)( تفسٌر الطبري:ٔ)
. بلفظ:" كانت العرب لٌ  لهم 5ٗٗ/ٕ(:صٕٕٔٙ.  وأخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٖٔٗ/٘(:ص1ٖٓ٘و)

 دٌن، فؤكرهوا على الدٌن بالسٌؾ، لال: وال تكره الٌهود وال النصارى وال المجو ، إلا أعطوا الجزٌة".
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/٘(:ص1ٖٕ٘ري)( أنظر: :تفسٌر الطبٕ)
 (. ٖٔٗ/٘(:ص1ٕ5٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٕٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .1ٕٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .1ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
نهم، وهلا ما ٌُضعؾ المول ( للت: إن المول بالنسخ ٌعارضه أنه ملسو هيلع هللا ىلص أخل الجزٌة من بعض الكفار ممابل الكؾ ع1)

 بالنسخ، كما أن النسخ ال ٌصار إلٌه، وٌمال به إال بعد العجز عن الجمع بٌن الدلٌلٌن. 
ولد ٌكون معنى )الكره( هو الكره النفسً، ولٌ  اإلكراه فً دخول الدٌن، روي عن أن  : "أن رسول هللا صلى 

رها. لال : "وإن كنت كارها"،  لال ابن كثٌر معلما على هللا علٌه وسلم لال لرجل : "أسلم" لال : إنً أجدنً كا
الحدٌث: " لم ٌكرهه النبً ملسو هيلع هللا ىلص على اإلسبلم، بل دعاه إلٌه فؤخبر أن نفسه لٌست لابلة له بل هً كارهة فمال له : 

حدٌث فً: [، وال1ٖٙ/ٔ"أسلم وإن كنت كارًها فإن هللا سٌرزلن حسن النٌة واإلخبلص".]تفسٌر ابن كثٌر:
 ٕ - ٔ/  ٓٓٔ(والضٌاء فً " المختارة " ) ٔ/ 51/ ٔ(، و أبو بكر الشافعً فً " الرباعٌات ")1ٔٔ/ٖ]المسند )

 .]) 
"وهلا ٌدل على صحة  (:1ٕ/ ص  ٔفً شرحه لصحٌح البخاري : )ج  -رحمه هللا  -لال ابن رجب الحنبلً 

 اإلسبلم مع نفور الملب عنه وكراهته له".
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، ولد (٘)، وسلٌمان بن موسى(ٗ)، واالسدي(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)،وعكرمة(ٔ)وهو لول زٌد بن أسلم 
 .(2()ٙ)لهب إلى هلا كثٌٌر من المفسرٌن

على اإلسبلم الثانً: ولال آخرون: أنها محكمة، ولكنها خاصة بؤهل الكتاب، فإنهم ال ٌُْكَرهون 
إلا أدُّوا الجزٌة، وكانوا تحت حكم المسلمٌن؛ أما ؼٌرهم فٌجبرون علٌه، بل اللٌن ٌُْكَرهون هم 

 أهُل األوثان، فبل ٌُمبَل منهم إال اإلسبلم، أو السٌؾ.
 . (ٕٔ)، وهو لول أكثر أهل العلم(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، ولتادة(5)، والحسن(1)وإلى هلا لَهب: الشعبً

 ما لهبوا إلٌه، برواٌات، نلكر منها:ولد استدلوا ل
 .(ٖٔ)أوال: رواٌة ابن عبا  التً لكرناها فً سبب النزول

ثانٌا: رواٌة زٌد بن أسلم عن أبٌه أنه لال : "سمعت عمر بن الخطاب ٌمول لعجوز نصرانٌة : 
لرٌب اسلمً أٌتها العجوز تسلمً ، إن هللا بعث دمحما بالحك. لالت : أنا عجوز كبٌرة والموت إلً 

ٌِن{" فمال عمر : اللهم اشهد ، وتبل }ال إِْكَراهَ فًِ الّدِ
(ٔٗ). 

                                                             

 .ٗٔٗ/٘(:ص1ٖٖ٘ري)( أخرجه الطبٔ)
 .5ٗٗ/ٕ(:صٕ٘ٔٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٔٗ/٘(:ص1ٕ٘٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 : وري عن السدي أنها منسوخة، فؤمر بالمتال، فً سورة براءة".5ٗٗ/ٕ(:صٕ٘ٔٙ( لال ابن أبً حاتم)ٗ)
 .55/ ٕالناسخ والمنسوخ للنحا : ( أنظر: ٘)
إلى كثٌر من  2ٕ٘/ٔ، ونسبه الشوكانً فً فتح المدٌر:  ٖٓٓ/ٔأنظر: نواسخ المرآن البن الجوزي  (ٙ)

وعلى كل حال ، فآٌات السٌؾ » ، فمال :  ٖٖالمفسرٌن ، واحتمله الشنمٌطً فً دفع إٌهام االضطراب ص 
 متمدم ، والعلم عند هللا تعالى".نزلت بعد نزول السورة التً فٌها }الإكراه فً الدٌن{اآلٌة ، والمتؤخر أولى من ال

ولد لكره فً تفسٌره "التحرٌر والتنوٌر"، وحاصل ما لاله فً هلا  ابن عاشور ( ومن المابلٌن بالنسخ: الشٌخ2)
نزلت  -ابن عاشور وأًٌضا حسب رأي-ناسخة آلٌات المتال، وأن هله اآلٌة  {ال إكراه فً الدٌن} الصدد: إن آٌة

بلد العرب، فنسخت حكم المتال على لبول اإلسبلم، ودلت على االلتناع منهم بعد فتح مكة، واستخبلص ب
بالدخول تحت سلطان اإلسبلم، وهو المعبَّر عنه باللمة، ووضَّح هلا فعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص، بعد فتح مكة، ودخول النا  

  .(1ٔٔ/5السنن الكبرى:  (فً دٌن هللا أفواًجا"الهبوا فؤنتم الطلماء"
صرٌح، أو على األلل ما ٌُفهم منه، أن آٌة}ال إكراه فً الدٌن{، ناسخة آلٌات المتال، وحاكمة  ابن عاشور موكبل

  علٌها؛ وهلا المول فٌه تسجل علٌه بعض المبلحظات اآلتٌة:
ع هنا إال عند عدم إمكانٌة الجمع بٌن األدلة، والجم -كما هو ممرر أصولٌاا-أن المول بالنسخ ال ٌصار إلٌه  أوال:

  .ممكن، وبالتالً فبل مجال للمول بالنسخ هنا
مخالؾ لما علٌه أكثر أهل العلم، فً توجٌه هله اآلٌة، ولد عرفنا ملهب  ابن عاشور ثانٌا: أن ما لهب إلٌه

  .الجمهور آنًفا، وأن آٌة}ال إكراه{خاصة بؤهل الكتاب
ابن  والسبلم وهدٌه، ٌجد أن سٌرته على خبلؾ ما لررهثم إنا نمول: إن المتتبع لسٌرة النبً علٌه الصبلة  ثالثا: 

عاشور، بخصوص تشرٌع آٌات الجهاد؛ وللن أن مجاهدة الكافرٌن كانت ثابتة فً سٌرته ملسو هيلع هللا ىلص، إلى حٌن وفاته 
  .لمتال الروم لبل وفاته بمدة لصٌرة أسامة علٌه الصبلة والسبلم، ٌرشد لهلا أمره بتجهٌز جٌش

هً من أواخر ما نزل  -وفٌها آٌات الجهاد-ى أن من المعلوم من تارٌخ نزول اآلٌات، أن سورة براءة عل رابعا:
هً  -الواردة فً سورة براءة-من المرآن، فإلا كان ال بد من المول بالنسخ، فاألصوب أن ٌمال: إن آٌات الجهاد 

 . .الناسخة آلٌة البمرة ولٌ  العك ، وهلا ملهب بعض أهل العلم
 .ٔٔٗ/٘(:ص1ٕٖ٘أنظر: تفسٌر الطبري)( 1)
 .ٕٔٗ/٘(:ص1ٕٙ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
(: 1ٖٓ٘، و)ٖٔٗ-ٕٔٗ/٘(:ص1ٕ2٘. ونحوه فً رواٌة أخرى)ٖٔٗ/٘(:ص1ٕ1٘(تفسٌر الطبري:)ٓٔ)

 . 5ٗٗ/ٕ(:صٕٕٔٙ.  وأخرجه ابن ابً حاتم فً تفسٌره)ٖٔٗ/٘ص
 .ٖٔٗ/٘(:ص1ٕ5٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
، والنحا  فً الناسخ 1ٕٕمحكمة رجحه أكثر العلماء كؤبً عبٌد فً الناسخ والمنسوخ ص المول بؤن اآلٌة(ٕٔ)

، ومكً بن أبً طالب فً اإلٌضاح لناسخ المرآن  ٖ٘٘/ٗ، والطبري فً جامع البٌان  ٔٓٔ/ٕوالمنسوخ 
  .، وؼٌرهم5ٗٔومنسوخه ص

 .1ٙٔ/5نن للبٌهمً :. عن سعد بن جبٌر مرسبل ، والس1ٓٗ-2ٓٗ/٘(:ص1ٕٔ٘(انظر تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 . )حدٌث مولوؾ(.5ٕ٘( الناسخ والمنسوخ للنحا : ٗٔ)
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ثالثا: ما روي عن إسحاق لال:كنت مملوكا نصرانٌا لعمر بن الخطاب فكان ٌعرض علً 
اإلسبلم فآبى. فٌمول:}ال إكراه فً الدٌن{، وٌمول: ٌا إسك لو أسلمت، الستعنا بن على بعض 

 .(ٔ)أمور المسلمٌن"
وروي عن مجاهد أنه كان ٌمول لؽبلم له نصرانً : "ٌا جرٌر أسلم. ثم لال : هكلا رابعا: ما 
 . (ٕ)كان ٌمال لهم"

وإلا أكره على اإلسبلم من ال ٌجوز إكراهه كاللمً والمستؤمن ،  لال ابن لدامة رحمه هللا:"  
 .(ٖ)فؤسلم : لم ٌثبت له حكم اإلسبلم حتى ٌوجد منه ما ٌدل على إسبلمه طوعا"

فبل ٌصح كفر المكره بؽٌر حك ، وال إٌمان المكره  "ال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا:ول 
بؽٌر حك ؛ كاللمً الموفى بلمته ، كما لال تعالى فٌه }ال إكراه فً الدٌن لد تبٌن الرشد من 
 الؽً{ بخبلؾ المكره بحك ، كالمماتلٌن من أهل الحرب ، حتى ٌسلموا إن كان لتالهم إلى اإلسبلم

 .(ٗ)، أو إعطاء الجزٌة ، إن كان المتال على أحدهما"
به، وحمل علٌه معنى اآلٌة، فمال: "وأولى هله  وهلا المول الثانً اختاره الطبري  وصوَّ

األلوال بالصواب، لول من لال: نزلت هله اآلٌة فً خاّصِ من النا "، ثم لال: "عنى بموله 
ابٌن والمجو ، وكل من جاء إلراره على دٌنه أهل الكت }ال إكراه فً الدٌن{ تعالى لكره:

 .(٘)المخالؾ دٌن الحك، وأخل الجزٌة منه، وأنكروا أن ٌكون شًء منها منسوخا"
والناظر فً كتب التفسٌر المتمدمة عموًما، ٌجد أن المفسرٌن لم ٌخرجوا عن هلٌن المولٌن،  

ح أكثرهم المول بؤن آٌة البمرة خاصة بؤهل ال كتاب ومن شاكلهم، وإن كان ثمة فً األؼلب، ورجَّ
من مبلحظة نبدٌها على هلا المسلن، فهً أن نمول: إن المول بالتخصٌص هنا ال ٌرفع التعارض 
الوالع بٌن اآلٌات موضوع الحدٌث، ناهٌن على أن الماعدة التفسٌرٌة تمرر: أن العبرة بعموم 

  .اللفظ، ال بخصوص السبب

دلة، وما تمتضٌه لواعد األصول، أن نمول: إن إمكانٌة وبللن فاللي ٌمتضٌه النظر بٌن األ 
الجمع هنا ممكنة، وبالتالً فبل وجه للمول بالنسخ هنا، واألصوب أن ٌمال: ٌُعمل بهاتٌن اآلٌتٌن، 

ٌُعمل بها على مستوى  كل فً موضعه، وكل بحسب ظرفه؛ فآٌة البمرة:}ال إكراه فً الدٌن{،
اإلسبلم والدخول فٌه، أما آٌات الجهاد والمتال، فٌُعمل بها  األفراد، فبل ٌُكره أحٌد على اعتناق

عندما ٌُواَجه هلا الدٌن من لَِبل أعدابه، أو ٌُمنع من تبلٌػ رسالة رب العالمٌن، إل هً الهدؾ 
، وبللن تلتبم األدلة وتتفك، وٌُحمل (ٙ)[5ٖاألسا  من دعوة اإلسبلم، لٌكون}الدٌن كله هلل{]األنفال:

 . وهللا تعالى أعلم.(2)رفه وسٌالهبحسب ظ كل دلٌل

                                                             

 . 5ٖٗ/ٕ(:صٕٓٔٙ( أخرجه ابن أبً حاتم فً تفسٌره)ٔ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص1ٖٔ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .5ٙ/ٓٔ( المؽنً: ٖ)
 .ٕٖٓ/ٕ( اإلستمامة: ٗ)
 .ٗٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
السٌؾ ومشروعٌة الجهاد فً اإلسبلم فلم ٌكن ألجل تمرٌر عمٌدة فً نف  ، أما  : " ( لال الزرلانً رحمه هللاٙ)

وال إلكراه شخص أو جماعة على عبادة ، ولكن لدفع أصحاب السٌوؾ عن إلالله واضطهاده ، وحملهم على أن 
 [.ٙٓٗ/ٌٕتركوا دعوة الحك حرة طلٌمة ، حتى ال تكون فتنة وٌكون الدٌن هلل".] مناهل العرفان: 

ٌّن (نستن2) تج بؤن اآلٌة ال تعنً إجبار النا  على الدخول فً دٌن هللا لهرا ولسرا ، ولكن تعنً أن اإلسبلم سهل ب
ال إكراه فً الدخول فٌه ؛ فمن دخل فٌه كان من أهله ، ومن لم ٌدخل فٌه فإما أن ٌكون من أهل اللمة والعهد ، 

المحاربٌن ، فهلا ال بد من محاربته ولتاله لببل ٌفسد  فهلا له لمته وعهده ، وعلٌه دفع الجزٌة ، وإما أن ٌكون من
{ ]البمرة: ِّ ْشُد ِمَن اْلؽًَ [، ٕٙ٘فً األرض ، وٌنشر بها الكفر والفساد، فموله تعالى}اَل إِْكَراَه فًِ الِدٌِّن لَْد تَبٌَََّن الرُّ

وٌنشرون فٌها الكفر ال ٌنافً األمر بمتال المشركٌن اللٌن ٌصدون عن دٌن هللا ، وٌفسدون فً األرض ، 
والشرن والفساد ؛ فمتالهم من أعظم المصالح التً بها تعمر األرض وٌعم أهلها األمن واالستمرار . كما لال 

ِ{]األنفال:  ،ولد جاءت الشرٌعة بتحمٌك المصالح  [5ٖتعالى :}َولَاِتلُوهُْم َحتَّى اَل تَكُوَن فِتْنَةٌ َوٌَكُوَن الِدٌُّن كُلُّهُ َلِِلَّ
  . ل المفاسدوتعطٌ
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ٌِن{]البمرة: [، أي: " ال ٌكره أحد فً دٌن اإلسبلم ٕٙ٘لوله تعالى: لوله تعالى:}آلَ إِْكَراهَ فًِ الّدِ
 .(ٔ)علٌه"

لال الزمخشري:" أى لم ٌجر َّللاَّ أمر اإلٌمان على اإلجبار والمسر ، ولكن على التمكٌن 
 .(ٕ)واالختٌار"

 .(ٖ)اإلرؼام على الشًءو)اإلكراه(: 
لال ابن كثٌر:"أي : ال تكرهوا أحًدا على الدخول فً دٌن اإلسبلم فإنه بٌن واضح جلً دالبله 
وبراهٌنه ال ٌحتاج إلى أن ٌكره أحد على الدخول فٌه ، بل من هداه هللا لئلسبلم وشرح صدره 

وبصره فإنه ال ٌفٌده  ونور بصٌرته دخل فٌه على بٌنة ، ومن أعمى هللا للبه وختم على سمعه
 .(ٗ)الدخول فً الدٌن مكرها ممسوًرا"

"}ال إكراه فً الدٌن{، المعنى : أن دٌن اإلسبلم فً ؼاٌة : ولال ابن جزي رحمه هللا 
الوضوح وظهور البراهٌن على صحته ، بحٌث ال ٌحتاج أن ٌكره أحد على الدخول فٌه بل ٌدخل 

إكراه وٌدل على للن لوله :}لد تبٌن الرشد من الؽً{ فٌه كل لي عمل سلٌم من تلماء نفسه ، دون 
 .(٘)أي لد تبٌن أن اإلسبلم رشد وأن الكفر ؼً ، فبل ٌفتمر بعد بٌانه إلى إكراه"

 :(ٙ)ولوله تعالى: }ال إكراه فً الدٌن{، تحتمل وجهٌن
 .(2)األول: نفً، بمعنى النهً، أي: ال تكرهوا أحداً على الدٌن

؛ أي أنه لن ٌدخل أحد دٌن اإلسبلم مكَرهاً؛ بل عن اختٌار؛ لموله تعالى الثانً: أو بمعنى النفً
 بعد للن: } لد تبٌن الرشد من الؽً{.

 :(1)و }الدٌن{ ٌطلك على أمرٌن
[ ، ولوله ٖالعمل: وللن مثل مثل لوله تعالى: }ورضٌت لكم اإلسبلم دٌناً{ ]المابدة:  -أوال:

 [.5ٔعمران:  تعالى: }إن الدٌن عند هللا اإلسبلم{ ]آل

ثانٌا: الجزاء: مثل لوله تعالى: }وما أدران ما ٌوم الدٌن * ثم ما أدران ما ٌوم الدٌن{ 
 ؛ أي كما تعمل تجازى.«كما تدٌن تدان»[ أي ٌوم الجزاء؛ ولد لٌل: 1ٔ، 2ٔ]االنفطار: 

)أل( هنا لال ابن عثٌمٌن: "والمراد بـ }الدٌن{ هنا العمل؛ والمراد به دٌن اإلسبلم ببل شن؛ فـ 
 .(ٓٔ)؛ ٌعنً الدٌن المفهوم عندكم أٌها المإمنون؛ وهو دٌن اإلسبلم"(5)للعهد اللهنً

ِ{]البمرة: ًّ ْشُد ِمَن اْلَؽ [،  أي: "لد تمٌز اإلٌمان من الكفر بالدالبل ٕٙ٘لوله تعالى:} لَْد تَبٌَََّن الرُّ
 .(ٔٔ)الواضحة"

 .(ٕٔ)لال البؽوي:" أي اإلٌمان من الكفر والحك من الباطل"
 .(ٔ)لال أبو حٌان:" أي : استبان اإلٌمان من الكفر ، وهلا ٌبٌن أن الدٌن هو معتمد اإلسبلم"

                                                             

 .٘ٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
. ولال الراؼب: " والكره ٌمال على ضربٌن : أحدهما: أن ٌكون مفسراً ٕٗٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)

من خارج ، وللن على أحد األوجه الثبلثة ، إما بؤن ٌهدد بالضرب أو ٌضرب حتى ٌفعل ، وإما أن تإخل ٌده 
 فٌفعل بها ، فٌكون فً هلا كبللة ، وإما أن ٌدعوه من ٌزٌنه فً عٌنه.

والثانً : ما ٌكون مفسراً من داخل ، وللن إما بخوؾ ٌستشعره ، وإما بهوى ٌؽلبه".]تفسٌر الراؼب األصفهانً: 
ٔ/ٖ٘ٓ.] 
 .1ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٖ٘ٔ( التسهٌل: ٘)
 .ٖٗٓ/ٔفسٌر الكشاؾ: ، وتٕٗٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 [.ٖٗٓ/ٔ( لال الزمخشري: "ولٌل : هو إخبار فً معنى النهى ، أى ال تتكرهوا فً الدٌن".]تفسٌر الكشاؾ: 2)
 .ٕٗٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 [.ٕٓٔ/ٕ(ولٌل : "بدل من اإلضافة أي : فً دٌن هللا".] تفسٌر البحر المحٌط: 5)
 .ٕٗٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٔ)
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بنصب األدلة الواضحة وبعثة الرسول الداعً إلى اإلٌمان ، وهله الجملة كؤنها  لال أبو حٌان: "
الدٌن  كالعلة النتفاء اإلكراه فً الدٌن ، ألن وضوح الرشد واستبانته تحمل على الدخول فً

 .(ٕ)طوعاً من ؼٌر إكراه"
لال ابن عثٌمٌن: لد تمٌّز الهدى من الضبلل
. ولال: "و}الرشد{ معناه حسن المسلن، وحسن (ٖ)

ً ٌحمد علٌه؛ وللن بؤن ٌسلن الطرٌك اللي به النجاة؛  التصرؾ: بؤن ٌتصرؾ اإلنسان تصرفا
ا }الؽً{ فهو سوء المسلن: بؤن كما هنا؛ والمراد ـ }الرشد{ هنا اإلسبلم؛ وأم« الؽً»وٌمابل بـ 

 .(ٗ)ٌسلن اإلنسان ما ال ٌحمد علٌه ال فً الدنٌا، وال فً اآلخرة؛ والمراد به هنا الكفر"
لال الراؼب: " )الؽً( كالجهل ، إال أن الجهل ٌمال اعتباراً باالعتماد والؽً اعتباراً باألفعال ، 

من أصاب رشد ، ولمن أخطؤ ؼوى ، وعلى ولهلا ٌمال : الجهل بالعلم ، والؽً بالرشد ، وٌمال ل
 :(٘)هلا لال الشاعر 

ِ الَبَِما ًّ ومن ٌَْؽِو ال ٌَْعَدْم على الؽَ
(ٙ) 

 .(2)أي: من ٌخب فبل ٌصب خٌراً ال ٌعدم على خٌبته من ٌلوم
ِ مصدر من ؼوى ٌؽوي إلا ضل فً معتمد أو رأي، وال ٌمال اللي فً  لال ابن عطٌة: " ًّ واْلؽَ

 .(1)الضبلل على اإلطبلق"
ولال أهل العلم أن  تَبٌَُّن الرشد من الؽً ٌكون بعدة طرق
(5): 

ق فً هلا الكتاب العظٌم بٌن الحك، والباطل؛  أوالً: بالكتاب؛ فإن هللا سبحانه وتعالى فرَّ
ً لكل شًء{ والصبلح، والفساد؛  والرشد، والؽً، كما لال تعالى: }ونزلنا علٌن الكتاب تبٌانا

 [ ؛ فهلا من ألوى طرق البٌان.15]النحل: 
ثانٌاً: بسنة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ فإنها بٌنت المرآن، ووضحته؛ ففسرت ألفاظه التً تشكل، وال تعرؾ إال 

ا فٌه من تكمٌبلت ٌكون المرآن أشار بنص؛ وكللن وضحت مجمبلته، ومبهماته؛ وكللن بٌنت م

إلٌها، وتكملها السنة، كما لال تعالى: }وأنزلنا إلٌن اللكر لتبٌن للنا  ما نزل إلٌهم ولعلهم 
[ . الطرٌك الثالث: هدي النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وسلوكه فً عبادته، ومعاملته، ٌٗٗتفكرون{ ]النحل: 

ن للكفار، وؼٌر الكفار حسن اإلسبلم؛ وتبٌن الرشد من ودعوته؛ فإنه بهله الطرٌمة العظٌمة تبٌ
. ًّ  الؽ

الطرٌك الرابع: سلون الخلفاء الراشدٌن؛ وفً ممدمتهم الخلفاء األربعة: أبو بكر، وعمر، 
؛ فإن بطرٌمتهم بان اإلسبلم، واتضح؛ وكللن من كان فً عصرهم من الصحابة  ًّ وعثمان، وعل

 تبٌن بسلوكهم الرشد من الؽً.على سبٌل الجملة ال التفصٌل؛ فإنه لد 
لال ابن عثٌمٌن: "هله الطرق األربع تبٌن فٌها الرشد من الؽً؛ فمن دخل فً الدٌن فً للن 

 .(ٓٔ)الولت فمد دخل من هلا الباب؛ ولم ٌصب من لال: إن الدٌن انتشر بالسٌؾ، والرمح"
ولرأ الحسن  لرأ الجمهور : )الرشد(، ولرأ أبو عبد الرحمن السلمً )الرشاد( باأللؾ،

 والشعبً ومجاهد )الّرشد( بفتح الراء والشٌن، وروي عن الحسن )الّرشد( بضم الراء والشٌن

                                                                                                                                                                               

 .ٕٓٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٔ)
 .ٕٓٔ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٕ)
 .ٕٗٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
، واللسان ومعجم مماٌٌ  2ٗ/ٕ، والمفضلٌات:2ٕٕ(  البٌت للمرلش األصؽر، كما فً إصبلح المنطك: ٘)

ٌْراً ٌَْحَمِد النَّاُ  أَْمَرهُ.   اللؽة)ؼوى( ، وصدره: فمن ٌَْلَك َخ
 . 5ٕ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٙ)
 .15ٖ٘/ٙ( أنظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: 2)
 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٕٙٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔٔ)
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 .(ٔ)، وٌتبرأ منه"الطاؼوت من ٌنكرو[، "أي: ٕٙ٘لوله تعالى:}فََمن ٌَْكفُُر بِالطَّاؼُوِت{]البمرة:
 .(ٕ)"لال الماسمً:" فمن اختار الكفر بالشٌطان أو األصنام واإلٌمان باَلِلَّ 

لال ابن كثٌر:" أي : من خلع األنداد واألوثان  وما ٌدعو إلٌه الشٌطان من عبادة كل ما ٌعبد 
 .(ٖ)من دون هللا"

ى( لوعاء طلع النخل؛ ألن اإلنسان   و)الكفر( فً اللؽة: مؤخول من الستر؛ ومنه سمً )الُكفُرَّ
 .(ٗ)ٌد هللا عز وجلالكافر ستر نعمة هللا علٌه، وستر ما تمتضٌه الفطرة من توح

، وعدم؛ وال بد من إٌجاد؛   لال ابن عثٌمٌن: وال ٌكفً الكفر بالطاؼوت؛ ألن الكفر تخّلٍ
ً على }ٌكفر{ ؛ واإلٌمان باهلل متضمن أربعة  اإلٌجاد: لوله تعالى: }وٌإمن باهلل{ بالجزم عطفا

واإلٌمان بؤسمابه، وصفاته إٌماناً أمور: اإلٌمان بوجوده؛ واإلٌمان بربوبٌته؛ واإلٌمان بؤلوهٌته؛ 
المبول للخبر، واإللعان للطلب سواء كان أمراً، أو نهٌاً؛ فصار  -ٌستلزم المبول، واإللعان 

اإلٌمان باهلل مركباً من أربعة أمور مستلزمة ألمرٌن؛ ثم اعلم أن معنى لولنا: اإلٌمان بوجود هللا، 
اإلٌمان بانفراده بهله األشٌاء: باأللوهٌة؛ وربوبٌته، وألوهٌته، وأسمابه، وصفاته المراد 
فهو سبحانه وتعالى منفرد بهلا بؤنه واجب  -والربوبٌة؛ واألسماء، والصفات؛ وبالوجود الواجب 

 .(٘)الوجود"
 :(ٙ)[، سبعة ألوالٕٙ٘ولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}فََمن ٌَْكفُُر ِبالطَّاؼُوِت{]البمرة: 

، (ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، والشعبً(5)، ومجاهد(1)، وهو لول عمر بن الخطاب(2)أحدها : أنه الشٌطان
 وآخرون. (ٙٔ)الماسمً، و(٘ٔ)، واختاره ابن كثٌر(ٗٔ)، وعكرمة(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)ولتادة

 .(ٔ)والشعبً (1ٔ)، ودمحم ابن سٌرٌن(2ٔ)والثانً : أنه الساحر ، وهو لول أبً العالٌة

                                                             

 .ٕٙٙ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٖٗٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .1ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٕٙٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .2ٕٙ-ٕٙٙ/٘( أنظر: ٘)
 .2ٕٖ/ٔ، والنكت والعٌون: 1ٔٗ-ٙٔٗ/٘الطبري:  (أنظر: تفسٌرٙ)
( لال الشنمٌطً:" لال بعض العلماء : )الطاؼوت(: الشٌطان، وٌدل لهلا لوله تعالى : }إنما للكم الشٌطان 2)

ٌخوؾ أولٌاءه{، أي ٌخوفكم من أولٌابه . ولوله تعالى : }اللٌن آمنوا ٌماتلون فى سبٌل هللا واللٌن كفروا ٌماتلون 
الطاؼوت فماتلوا أولٌاء الشٌطان إن كٌد الشٌطان كان ضعٌفا، ولوله : }أفتتخلونه ولرٌته أولٌاء من  فى سبٌل

دونى وهم لكم عدو{ ولوله : }إنهم اتخلوا الشٌاطٌن أولٌاء{، والتحمٌك أن كل ما عبد من دون هللا فهو طاؼوت 
ٌا بنى ءادم أن ال تعبدوا الشٌطان ) ولال : ) إن والحظ األكبر من للن للشٌطان كما لال تعالى : ) ألم أعهد إلٌكم 

ٌدعون من دونه إال إناثا وإن ٌدعون إال شٌطانا مرٌدا }ولال عن خلٌله ابرهٌم{ ٌا أبت ال تعبد الشٌطان ولال : 
}وإن الشٌاطٌن لٌوحون إلى أولٌابهم لٌجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون{،إلى ؼٌر للن من 

 [.5٘ٔ/ٔان: اآلٌات".]أضواء البٌ
 .5٘ٗ/ٕ(:ص1ٕٔٙ. وابن ابً حاتم)2ٔٗ/٘(:ص1ٖ٘٘( و)1ٖٗ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖٙ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ2٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ1٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٖ5٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٗٓ٘الطبري)(أنظر: تفسٌر ٖٔ)
الحدٌث رلم البخاري، كتاب التفسٌر، باب لوله: ﴿َوإِْن كُنْتُْم َمْرَضى أَْو عَلَى سَفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمنْكُْم ِمِن اْلؽَابِِط﴾، لبل (ٗٔ)

ٌَْطاٌن، َوالطَّاؼُوُت: اْلَكاِهُن". ، ولفظه: "1ٖ٘ٗ  اْلِجْبُت بِِلَساِن اْلَحبََشِة: َش
، إل ٌمول: " ومعنى لوله فً الطاؼوت : إنه الشٌطان لوي جداا فإنه ٌشمل 1ٖٙ/ٔتفسٌر ابن كثٌر:  ( أنظر:٘ٔ)

 كل شر كان علٌه أهل الجاهلٌة ، من عبادة األوثان والتحاكم إلٌها واالستنصار بها".
 . 5ٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٗٔ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .2ٔٗ/٘(:ص1ٕٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
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 .(٘)، وابن جرٌج(ٗ)والرفٌع ،(ٖ)وسعٌد بن جبٌر، (ٕ)والثالث : الكاهن ، وهو لول جابر
والرابع : األصنام واألوثان، وما ٌدعو إلٌه الشٌطان من عبادة كل ما ٌعبد من دون َّللاَّ 

تعالى
(ٙ)

 .(2). روي للن عن مالن

 .(1)والخام  : َمَرَدة اإلن  والجن
إما بمهر منه لمن عبده، والساد  : ولٌل: أنه كل لي طؽٌان طؽى على هللا ، فٌعبد من دونه ، 

أو بطاعة له ، سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً، روي للن عن اإلمام مالن
(5)

، وابن المٌم
(ٔٓ)

 ،
 .(ٔٔ)هلا لول أبً جعفر الطبريو

اَرةٌ  والسابع : أنها النف  لطؽٌانها فٌما تؤمر به من السوء ، كما لال تعالى:}إِنَّ النَّْفَ  ألَمَّ
 .(ٕٔ)، لكره الماوردي[ ٌٖ٘وسؾ : بِالسُّوِء{ ] 
، وهو اختٌار (ٖٔ)أن الطاؼوت عبارة عن كل ُمعتٍد وكل معبود من دون هللا -وهللا أعلم-والراجح

 وؼٌرهم. وبه لال أكثر أهل العلم. (ٗٔ)اإلمام الطبري وأبً حٌان
 :(٘ٔ)[، على وجهٌنٕٙ٘واختلفوا فً أصل كلمة }الطَّاؼُوِت{]البمرة:

 :(ٙٔ)اسم أعجمً معّرب، ومن ثم اختلؾ هإالء فً اشتماله على ألوال: أنه المول األول
 . (2ٔ)لال الشوكانً: "الطاؼوت: فعلوت، من طؽى ٌطؽً وٌطؽو، إلا جاوز الحد" -أ
 مفرد، أي اسم جن ، ٌشمل الملٌل والكثٌر.  (1ٔ)لال سٌبوٌه: "هو اسم ملكَّر"-ب

                                                                                                                                                                               

 .5٘ٗ/ٕ(:صٕٕٓٙ( أنظر تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
البخاري، كتاب التفسٌر، باب لوله: }َوإِْن كُنْتُْم َمْرَضى أَْو عَلَى سَفٍَر أَْو َجاَء أََحدٌ ِمنْكُْم ِمِن اْلؽَابِِط{، لبل ( صحٌح ٕ)

ٌْنَةَ َواِحٌد، َوفًِ أَْسلََم َواِحٌد، َوفًِ كُّلِ "َكانَْت الطََّواِؼٌُت الَّتًِ (، ولفظه: "1ٖ٘ٗالحدٌث رلم ) َها: فًِ ُجَه ٌْ ٌَتََحاَكُموَن إَِل
ٌَْطاُن". ٌِْهْم الشَّ اٌن ٌَْنِزُل َعلَ ٍ َواِحٌد، كُهَّ ًّ  َح

 .1ٔٗ/٘(:ص1ٖٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 . والرفٌه: ، هو أبو العالٌة الرٌاحً.1ٔٗ/٘(:ص1ٗٗ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٔٗ/٘(:ص1ٗ٘٘نظر: تفسٌر الطبري)(أ٘)
ِ{.2ٗٗ -ٙٗٗ/ ٕ( انظر: تفسٌر المرآن العظٌم، البن كثٌر، ٙ) َْكفُْر بِالطَّاؼُوِت َوٌُْإِمْن بِاَلِلَّ  ، تفسٌر لوله تعالى: }فََمْنٌ 
 .5٘ٗ/ٕ(:صٕٕٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .2ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 1)
، عن ابن وهب، عن اإلمام مالن، وانظر: فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد، ص 1ٕٗ/ ٘( لكره المرطبً فً تفسٌره، 5)

ٗٗ. 
وأجمع ما لٌل فً تعرٌؾ الطاؼوت ما لكره ابن المٌم / بموله: "والطاؼوت كل ما تجاوز به العبد حده من ( ٓٔ)

 [.ٓ٘/ ٔ" . ]إعبلم المولعٌن عن رب العالمٌن، معبود أو متبوع أو مطاع
 .5ٔٗ/ٌ٘ر الطبري: ( أنظر: تفسٔٔ)
 .2ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
  ٗ.ٖٓ(انظر :المفردات فى ؼرٌب المرآن لؤلصفهانى: ٖٔ)
( لال أبو حٌان بعد أن سرد األلوال فً معنى )الطاؼوت(: " وٌنبؽً أن تجعل هله األلوال كلها تمثٌبلً ، ألن ٗٔ)

 [.ٕٓٔ/ٕالطاؼوت محصور فً كل واحد منها".]البحر المحٌط: 
 .1ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون:٘ٔ)
، والبحر 1ٕٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٖٗٗ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 2ٕ٘/ٔ( انظر: فتح المدٌر: ٙٔ)

 .2ٖٔ/ٗ، والحجة للمراء السبعة: 55/ٕ، وفتح البٌان فً مماصد المرآن: 55٘/ٕالمحٌط:
 .2ٕ٘/ٔ(فتح المدٌر: 2ٔ)
لال ابن منظور: ٌمع على الواحد، والجمع، والملكر، . ولكر صاحب اللسان)طؽى(، ٕٓٗ/ٖ( الكتاب: 1ٔ)

والمإنث، وهً مشتمة من طؽى، والطاؼوُت الشٌطان، والكاِهُن، وكلُّ رأٍْ  فً الضَّبللة، ولد ٌكون واحداً لال 
ٌَتََحاَكُموا إِلَى الطَّاؼُوِت َولَْد أُِمُروا أَْن ٌَْكفُُروا بِِه{]النساء:  ، ولد ٌكون َجْمعاً، لال تعالى: [ٓٙتعالى: }ٌُِرٌُدوَن أَْن 

ٌَاُإهُُم الطَّاؼُوُت{]البمرة:  [، وهو مثل الفُْلِن ٌُلَكَُّر وٌإنَّث، لال تعالى: }َوالَِّلٌَن اْجتَنَبُوا 2ٕ٘}َوالَِّلٌَن َكفَُروا أَْوِل
واإِلن ، وٌكون من  [، والطاؼوُت ٌكوُن من األَْصناِم، وٌكون من الِجنِّ 2ٔالطَّاؼُوَت أَْن ٌَْعبُُدوَها{]الزمر: 

ٌٍَة، وٌجوز أَن ٌُراد بالطَّواِؼً: من َطؽَى فً  الشٌاطٌن، وجمُع الطاؼوِت: َطواِؼٌُت، والطََّواِؼً: جمع طاؼ
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ت، ٌوصؾ به الواحد، والجمع، ولال أبو على الفارسً: "إنه مصدر: كرهبوت، وجبرو -ج
، كجبل، وجلب، ثم تملب الواو ألًفا؛ (ٔ)وللبت المه إلى موضع العٌن، وعٌنه إلى موضع البلم"

 . (ٕ)لتحركها، وتحرن ما لبلها، فمٌل: طاؼوت. واختار هلا المول النحا 
لٌل:  ولٌل: "أصل الطاؼوت فً اللؽة: مؤخول من الطؽٌان، ٌإدي معناه من ؼٌر اشتماق، كما

 .(ٖ)آلٍل، من اللإلإ"
 ثم اختلؾ فً لفظ الطاؼوت أمفرد هو أم جمع على لولٌن: 

 .(ٗ)األول: أنه جمع، لاله المبرد ورده علٌه جماعة كالفارسً وابن عطٌة وآخرون
 الثانً: أنه مفرد، واختلفوا على لولٌن: 

ٌن عٌنه والمه فصار أنه مصدر على وزن فَعَلُوت، أي: َطؽٌَُِوت، فولع فٌه للب مكانً ب-أ
على وزن فَلَعُوت، أي: َطٌَؽُوت، ثم للبت المه )الٌاء( ألفا فصار طاؼوت. وهو مصدر ٌوصؾ 
به الواحد والجمع، نظٌر لولهم: رجل عدل ولوم عدل، إل فً الكبلم دلٌل على الواحد أو 

وهو لوله:  الجماعة، وهو لولهم: رجل أو لوم، ولد وجد هنا ما ٌرجح كون المراد به الجماعة
ً للجواز، وللن ظاهر لول الكسابً  (٘)[، وللن ما جعله الزجاج2ٕ٘}ٌُْخِرُجونَُهْم{]البمرة: شرطا

 .(ٙ)وأبً حاتم والطبري وأبً علً الفارسً والواحدي والزبٌدي وآخرٌن
، (2)أنه اسم جن  مفرد لطابفة جاوزت الحد فً الطؽٌان، ولد اختار هلا المول أبو حٌان-ب

 .(1)ٌه لول سٌبوٌه بؤن: الطاؼوت اسم مفردوُحِمل عل
 .(5)الثانً : أنه اسم عربً مشتك من الطاؼٌة، لاله ابن بحرالمول 

 .(ٓٔ)ولوله تعالى:}َوٌُْإِمن بِاهللِ{، أي:" وٌصدق باهلل أنه إلهه وربه ومعبوده"
ون أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن سعٌد بن جبٌر، ٌعنً لوله: }وٌإمن باهلل{ ٌعنً: ٌصدل

 .(ٔٔ)بتوحٌد هللا"

 .(ٕٔ)لال ابن كثٌر:" ووحد هللا فعبده وحده وشهد أن ال إله إال هو"
لال ابن عطٌة: ولّدم لكر الكفر بالطاؼوت على اإلٌمان باهلل لٌظهر االهتمام بوجوب الكفر 

 .(ٖٔ)بالطاؼوت"
فمد استمسن من الدٌن بؤلوى [، أي" ٕٙ٘لوله تعالى: }فَمَِد اْستَْمَسَن ِباْلعُْرَوةِ اْلُوثْمَى{]البمرة:

 .(ٗٔ)سبب"

                                                                                                                                                                               

، مادة )طؽى(،و ٕٕٖ/ ٖ، مادة )طؽى( ، و مماٌٌ  اللؽة، 2/ ٘ٔلسان العرب البن منظور،  الكُفِر، وجاَوَز الَحدَّ".]
 ، مادة )طؽى([.2ٖٕ/ ٕالمصباح المنٌر، 

 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 . 2ٕٓ/ٔ( أنظر: معانً المرآن: ٕ)
 .5ٕٙ/ٔ( معانً المرآن للنحا : ٖ)
، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٔ-ٙٔ/2، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 1ٕ٘/ٕ(انظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٗ)
ٕ/ٕ2ٕ. 
 .ٖٓٗ/ٔ( أنظر:  معانً المرآن: ٘)
ب، ٕٙٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 1ٕٗ/٘، جامع البٌان للطبري: 1ٙٔ/1اللؽة لؤلزهري: (انظر: تهلٌب ٙ)

 .21ٔ/5ب، فتح الباري البن حجر: ٗ٘ٔ/ٔالبسٌط للواحدي: 
 .1ٖٕ/ٕ(انظر:  البحر المحٌط: 2)
زاد  ،1ٕ٘/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 25/ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٕٓٗ/ٖ(انظر: الكتاب لسٌبوٌه: 1)

 .  2ٖٓ/ٔالمسٌر البن الجوزي: 
 . ولم اجده فً تفسٌر ابً مسلم األصفهانً المشهور بابن بحر.1ٕٖ( نمبل عن الماوردي فً النكت والعٌون: 5)
 .5ٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .5ٙٗ/ٕ(:صٖٕٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .1ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .1ٖٙ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: ( ٗٔ)
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لال الطبري: " فمد تمسن بؤوثك ما ٌتمسن به من طلب الخبلص لنفسه من علاب هللا 
 .(ٔ)وعمابه"

 .(ٕ)لال ابن كثٌر: "فمد ثبت فً أمره واستمام على الطرٌمة المثلى والصراط المستمٌم"
بالعروة الموٌة التً ال تنفصم. لال الماسمً" أي: فمد تمسن من الدٌن بؤلوى سبب. وشبه للن 

 .(ٖ)هً فً نفسها محكمة مبرمة لوٌة. وربطها لوّي شدٌد"
 .(ٗ)لال البؽوي:" أي تمسن واعتصم بالعمد الوثٌك المحكم فً الدٌن"

، وهو حبل أو لٌد (٘)لال ابن حجر: " لوله: }الُوثْمَى{ تؤنٌث األوثك، مؤخول من الَوثاق بالفتح
 .(ٙ)ابة"ٌُشدُّ به األسٌر والد

لال الطبري:" و}العروة{، فً هلا المكان ، مثل لئلٌمان اللي اعتصم به المإمن ، فشبهه فً 
تعلمه به وتمسكه به ، بالمتمسن بعروة الشًء اللي له عروة ٌتمسن بها ، إل كان كل لي عروة 

 .(2)فإنما ٌتعلك من أراده بعروته"
الموي اللي ٌنجو به؛ والمراد به هنا الكفر لال ابن عثٌمٌن: " }بالعروة الوثمى{ أي الممبض 
 .(1)بالطاؼوت، واإلٌمان باهلل؛ ألن به النجاة من النار"

 :(5)[،  لكر أهل العلم فٌه سبعة أوجه ٕٙ٘ولوله تعالى:} ِباْلعُْرَوةِ اْلُوثَْمى{]البمرة: 
 .(ٓٔ)أحدها : اإلٌمان باهلل ، وهو لول مجاهد

 .(ٔٔ)والثانً : سنة الرسول
 .(ٕٔ)ث : التوفٌكوالثال

 .(ٗٔ)وأن  بن مالن (ٖٔ)والرابع : المرآن ، لاله السدي
 .(٘ٔ)والخام : هو الحب فً هللا والبؽض فً هللا. لاله سالم بن أبً الجعد

 (1ٔ)وابن عبا  (2ٔ)والضحان (ٙٔ)والساد : هو لول: ال إله إال هللا. لاله سعٌد بن جبٌر

 .(5ٔ)ومجاهد
 .(ٕٓ)والسابع: هو اإلسبلم، لاله السدي

                                                             

 .5ٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .5ٗٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .ٖٗٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
، 1ٖٕ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٗٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٕٔٗ/٘( انظر: جامع البٌان للطبري: ٘)

، ٖٗٔ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: 2ٔٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 1ٕٕ/ٖالجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 
 . ٓٓٔ/ٕ، فتح البٌان لصدٌك خان: ٓٔٗ/ٔفتح المدٌر للشوكانً: 

، النهاٌة البن 2ٙٗٗ/ٙ، لسان العرب البن منظور: ٕٙٙ/5، وانظر: تهلٌب اللؽة لؤلزهري: ٕٗٔ( الهدي: ٙ)
 . 2ٖٗ-2ٕٗ/ٖٔاج العرو  للزبٌدي: ، تٕٔ٘/ٔ، المفردات للراؼب: ٔ٘ٔ/٘األثٌر: 

 .ٕٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .2ٕٙ/ٗ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 .ٖٕ-ٕٕ/ٕ، والمحرر الوجٌز: 1ٕٖ/ٔ، والنكت والعٌون: 1ٗٙ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .5ٙٗ/ٕ(:ص2ٕٕٙ، وابن ابً حاتم)ٕٔٗ/٘(: ص1ٗ1٘( و)1ٗ2٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٔوالعٌون:  ( أنظر: النكتٔٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .1ٗٙ/ٔ(نمبل عن تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
 . 5ٙٗ/ٕ(:صٕٕ٘ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 . 1ٗٙ/ٔ، ونمله ابن كثٌر فً تفسٌره: 5ٙٗ/ٕ(:صٕٕٙٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .1ٗٙ/ٔ.  ونمله ابن كثٌر فً تفسٌره: ٕٕٗ/٘(:ص1٘ٔ٘، و)ٕٔٗ/٘( :ص1٘ٓ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٕٕٗ/٘(:ص1ٕ٘٘( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .5ٙٗ/ٕ(:صٕٕٗٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1ٔ)
 .5ٙٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 5ٔ)
 .5ٙٗ/ٕ. وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: ٕٔٗ/٘(:ص1ٗ5٘( تفسٌر الطبري)ٕٓ)
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: "فنظرات منهم إلى مبتدى الدٌن ومنتهاه ، -بعد أن لكر بعض األلوال االلسابمة-لال الراؼب
 .(ٔ)وكله صحٌح"

 .(ٕ)ولال ابن عطٌة: " وهله عبارات ترجع إلى معنى واحد" 
 .(ٖ)لال ابن كثٌر: " وكل هله األلوال صحٌحة وال تنافً بٌنها" 
 .(ٗ)[، ٌعنً " ال انكسار لها"ٕٙ٘مرة:ولوله تعالى:}الَ انِفَصاَم لََها{]الب 
 .(ٙ)ومعال بن جبل (٘)لال البؽوي: "ال انمطاع لها"، وكلا لاله السدي 
 .(2)لال ابن عثٌمٌن:" أي ال انمطاع، وال انفكان لها؛ ألنها محكمة لوٌة" 
لال ابن كثٌر:" وشبه للن بالعروة الوثمى التً ال تنفصم فهً فً نفسها محكمة مبرمة لوٌة  

 .(1)وربطها لوي شدٌد"
وسبل معال بن جبل عن لول هللا:"} لد استمسن بالعروة الوثمى ال انفصام لها لال: ال  

 .(5)دون دخول الجنة" -مرتٌن -انفصام لها ٌعنً: ال انمطاع لها
 .(ٓٔ)لال ابن أبً حاتم :"وروي عن السدي نحو للن" 

ال ٌؽٌر هللا ما بموم حتى ٌؽٌروا ما وروي عن مجاهد فً لوله : " }ال انفصام لها{، لال : 
 .(ٔٔ)بؤنفسهم"

. ومنه (ٖٔ)، ولٌل: الفصم بالفاء: المطع إبانة، وبالماؾ: المطع بإبانة(ٕٔ)وأصل الفصم: المطع
 :(ٗٔ)لول أعشى بنً ثعلبة

                                                             

 .ٕٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .ٖٗٗ/ٔالمحرر الوجٌز:  (ٕ)
 .1ٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٕٕٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٖٕٗ/٘(:ص1٘٘٘( أنظر: تفسٌر الطبري:)٘)
 . ولفظ لوله:" ال انمطاع لها دون دخول الجنة".1ٗٙ/ٔ( نمبل عن تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .2ٕٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .1ٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 ..52ٗ-5ٙٗ/ٕ(:ص1ٕٕٙابن أبً حاتم)( تفسٌر 5)
 .52ٗ/ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم: ٓٔ)
 .52ٗ/ٕ(:ص5ٕٕٙ. وابن ابً حاتم)ٖٕٗ/٘(:ص1ٖ٘٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
، النكت والعٌون 2ٕٕ/ٔ، معانً المرآن للنحا : 5ٖٕ/ٔ( انظر: معانً المرآن وإعرابه للزجاج: ٕٔ)

، أنوار التنزٌل 12ٖ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: ٖٗٔ/ٌٔل للبؽوي: وعزاه للسدي، معالم التنز 1ٕٖ/ٔللماوردي: 
، البسٌط للواحدي: ٖٕٗ/٘. وعبر لوم بالكسر بدل المطع، انظر: جامع البٌان للطبري: ٖٗٔ/ٔللبٌضاوي: 

 .5ٖ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 25/ٔأ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٗ٘ٔ/ٔ
، لسان العرب البن ٖٕٔٓو:  ٕٕٓٓ/٘، الصحاح للجوهري: ٖٕٔ/ٕٔ( انظر: تهلٌب اللؽة لؤلزهري: ٖٔ)

، 1ٕٕ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 1ٕٗ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٙ٘ٙو:  ٕٖٗٗ/٘منظور: 
، زاد المسٌر البن 1ٕ/ٔ،والفتح: 1ٔٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 1ٖٕو 2ٕٕ/ٕالبحر المحٌط ألبً حٌان: 

 ، واألخٌران لم ٌلكرا المصم. 1ٖٙ/ٔالمرآن العظٌم البن كثٌر:  ، تفسٌرٖٙٓ/ٔالجوزي: 
 . من لصٌدة من جٌد شعر األعشى ، ولبله أبٌات من تمام معناه : ٕٕٗ/٘، ونمله الطبري: ٕ(دٌوانه : ٗٔ)

 أتهجر ؼانٌة أم تلم ... أم الحبل واه بها منجلم
 أم الرشد أحجى فإن امرءا ... سٌنفعه علمه إن علم

 تجدن امرءا ... تبٌن ، ثم انتهى إل لدمكما راشد 
 عصى المشفمٌن إلى ؼٌه ... وكل نصٌح له ٌتهم
 وما كان للن إال الصبا ... وإال عماب امرئ لد أثم
 ونظرة عٌن على ؼرة ... محل الخلٌط بصحراء زم
 ومبسمها .............. ... . . . . . . . . . . . .

 لزجاجة ما ٌلتبمفبانت وفً الصدر صدع لها ... كصدع ا
ولوله : " ومبسهما " منصوب عطفا ما لبله ، وهو مصدر مٌمى ، أي ابتسامها . والشتٌت : المتفرق المفلج ، 
ٌعنى : عن ثؽرها شتٌت النبات ، ؼٌر متراكب نبتة األسنان . واألك  ، من الكس  )بفتحتٌن( : وهو أن ٌكون 
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 ومبسمها عن شتٌت النبات       ؼٌر أك  وال منفصم
وإلا نفً للن فبل بٌنونة بوجه، لال ابن عطٌة: " واالنفصام: االنكسار من ؼٌر بٌنونة، 

 :(ٔ)والفصم كسر ببٌنونة، ولد ٌجًء الفصم بالفاء فً معنى البٌنونة، ومن للن لول لي الرمة
 (ٕ)كؤنه دملج من فضة نبه       فً ملعب من علارى الحً مفصوم"

ُ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{]البمرة:  .(ٖ)ؤفعالهم"[، " أي سمٌع أللوال عباده علٌم بٕٙ٘لوله تعالى:} َوَّللاَّ
ًّ حامل على اإلٌمان، رادع عن الكفر والنفاق، بما فٌه من  لال الماسمً: "اعتراض تلٌٌل

 .(ٗ)الوعد والوعٌد"
ُ َسِمٌٌع{ لٌل :لدعابن إٌاهم إلى اإلسبلم، }َعِلٌم{ بحرصن على إٌمانهم" لال البؽوي:" }َوَّللاَّ
(٘). 

باهلل مما ٌنطك به اللسان وٌعتمده الملب  لال ابن عطٌة:" ولما كان الكفر بالطاؼوت واإلٌمان
 .(ٙ)حسن فً الصفات َسِمٌٌع من أجل النطك وَعِلٌٌم من أجل المعتمد"

لال السعدي: " فٌجازي كبل منهما بحسب ما علمه منهم من الخٌر والشر، وهلا هو الؽاٌة لمن 
 .(2)استمسن بالعروة الوثمى ولمن لم ٌستمسن بها"

 الفوابد:
اآلٌة: أنه ال ٌكره أحد على الدٌن لوضوح الرشد من الؽً؛ لموله تعالى: } ال من فوابد  - ٔ

إكراه فً الدٌن{؛ هلا على المول بؤنها خبرٌة؛ أما على المول بؤنها إنشابٌة فإنه ٌستفاد منها أنه ال 
ٌجوز أن ٌكره أحد على الدٌن؛ وبٌنت السنة كٌؾ نعامل الكفار؛ وللن بؤن ندعوهم إلى اإلسبلم؛ 

 إن أبوا فإلى بلل الجزٌة؛ فإن أبوا لاتلناهم.ف
ومنها: أنه لٌ  هنان إال رشد، أو ؼً؛ ألنه لو كان هنان ثالث للُكر؛ ألن الممام ممام  - ٕ

[ ، ولوله تعالى: }وإنا ٕٖحصر؛ وٌدل لهلا لوله تعالى: }فمالا بعد الحك إال الضبلل{ ]ٌون : 
 [ .ٕٗ أو إٌاكم لعلى هدى أو فً ضبلل مبٌن{ ]سبؤ:

ومنها: أنه ال ٌتم اإلخبلص هلل إال بنفً جمٌع الشرن؛ لموله تعالى: } فمن ٌكفر بالطاؼوت  - ٖ
 وٌإمن باهلل{؛ فمن آمن باهلل، ولم ٌكفر بالطاؼوت فلٌ  بمإمن.

ومنها: أن كل ما عبد من دون هللا فهو طاؼوت؛ لموله تعالى: } فمن ٌكفر بالطاؼوت  - ٗ
ً لئلٌمان باهلل؛ ولسٌم  وٌإمن باهلل {؛ وجه هلا أنه سبحانه وتعالى جعل الكفر بالطاؼوت لسٌما

 الشًء ؼٌر الشًء؛ بل هو منفصل عنه.
ومنها: أنه ال نجاة إال بالكفر بالطاؼوت، واإلٌمان باهلل؛ لموله تعالى: } فمد استمسن  - ٘

 بالعروة الوثمى {.
ل: } الوثمى {؛ ألن التفضٌل ومنها: أن األعمال تتفاضل؛ ٌإخل للن من اسم التفضٌ - ٙ

ٌمتضً مفضبلً، ومفضبلً علٌه؛ وال شن أن األعمال تتفاضل بنص المرآن، والسنة؛ لال تعالى: } 
[ و} أحسن { اسم تفضٌل؛ وهلا دلٌل على أن األعمال ٕلٌبلوكم أٌكم أحسن عمبلً {؛ ]الملن: 
ولال  (ٔ)«ب إلى هللا لال: الصبلة على ولتهاأي العمل أح»تتفاضل بالُحسن؛ وسبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

                                                                                                                                                                               

العلٌٌان وراء السفلٌٌن من داخل الفم . وهو عٌب فً الخلفٌة .  الحنن األعلى ألصر من األسفل ، فتكون الثنٌتان
 ورواٌة الدٌوان : " منمصم " وهً أجود معنى .

 . ٌصؾ ؼزاال لد انحنى فً نومه، فشبّهه بدملج لد انفصم. 2ٕ٘( دٌوانه: ٔ)
 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .2ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر البؽوي: ( ٘)
 .ٖٗٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)

، وأخرجه 2ٕ٘: فضل الصبلة لولتها، حدٌث رلم ٘، كتاب موالٌت الصبلة، باب ٗٗأخرجه البخاري ص (ٔ)
 [1ٖٔ] ٖٕ٘: بٌان كون اإلٌمان باهلل تعالى أفضل األعمال، حدٌث رلم ٖٙ، كتاب اإلٌمان، باب 5ٖٙمسلم ص

1٘. 
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ما تمرب إلً عبدي بشًء أحب إلً مما افترضت »سبحانه وتعالى فً الحدٌث المدسً: 
؛ وٌلزم من تفاضل األعمال تفاضل العامل: كلما كان العمل أفضل كان العامل أفضل؛ (ٕ)«علٌه

نسه، أو نوعه؛ بحسب وتفاضل األعمال ٌكون بعدة أمور: بحسب العامل؛ بحسب العمل ج
 الزمان؛ بحسب المكان؛ بحسب الكٌفٌة، والمتابعة؛ بحسب اإلخبلص هلل؛ بحسب الحال.

ال تسبوا أصحابً فواللي نفسً بٌده لو أن أحدكم أنفك »مثاله بحسب العامل: لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٖ)«مثل أحد لهباً ما أدرن مد أحدهم، وال نصٌفه

عمل: جنسه، ونوعه ؛ فالصبلة مثبلً أفضل من الزكاة؛ والزكاة أفضل من ومثاله بحسب ال
الصٌام؛ هلا باعتبار الجن ؛ ومثاله باعتبار النوع: الفرٌضة من كل جن  أفضل من النافلة؛ 

 فصبلة الفجر مثبلً أفضل من راتبة الفجر.
أحب إلى هللا من هله  صالح فٌهنما من أٌام العمل ال: »-ملسو هيلع هللا ىلص-ومثاله بحسب الزمان : لوله 

من صام ٌوماً فً سبٌل هللا باعد هللا وجهه عن النار سبعٌن : »-ملسو هيلع هللا ىلص-، ولوله (ٗ)«األٌام العشر
 .(٘)«خرٌفاً 

صبلة فً مسجدي هلا خٌر من ألؾ صبلة فٌما سواه إال : »-ملسو هيلع هللا ىلص-ومثاله بحسب المكان لوله 
 .(ٙ)«المسجد الحرام

ومثاله بحسب الكٌفٌة ؛ بمعنى أن كٌفٌة العبادة تكون أفضل من كٌفٌة أخرى، كالخشوع فً 
 [ .ٕ، ٔالصبلة لال تعالى: }لد أفلح المإمنون * اللٌن هم فً صبلتهم خاشعون{ ]المإمنون: 

ن: مثاله بحسب المتابعة : لال تعالى: }لل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا{ ]آل عمرا
[ ؛ فكلما كان اإلنسان للرسول أتبع كان عمله أفضل؛ ألن الماعدة أن الحكم المعلَّك بوصؾ ٖٔ

 ٌموى بحسب للن الوصؾ.
ومثاله بحسب اإلخبلص أنه كلما كان العامل أشد إخبلصاً هلل كان أكمل ممن خالط عمله شًء 

أفضل من العبادة بٌن أهل من الشرن؛ ومثاله بحسب الحال : العبادة بٌن أهل الؽفلة، واإلعراض 
الطاعة، واإللبال؛ ولهلا كان العامل فً أٌام الصبر له أجر خمسٌن من الصحابة لكثرة 
اإلعراض عن هللا عز وجل، وعن دٌنه؛ فبل ٌجد أحداً ٌساعده، وٌعٌنه؛ بل ربما ال ٌجد إال من 

ل من العفة من ٌتهكم به، وٌسخر به؛ ومن تفاضلها باعتبار الحال أن العفة من الشاب أفض
ألوى من شهوة الشٌخ؛ فالداعً إلى عدم العفة فً حمه ألوى من الداعً  الشٌخ؛ ألن شهوة الشاب

ثبلثة ال : »-ملسو هيلع هللا ىلص-بالنسبة للشٌخ؛ ولهلا كانت عموبة الشٌخ الزانً أشد من عموبة الشاب؛ لموله 
مط زان وعابل مستكبر ورجل جعل هللا ٌكلمهم هللا ٌوم المٌامة وال ٌزكٌهم ولهم علاب ألٌم أشٌ

 .(ٔ)«بضاعة ال ٌشتري إال بٌمٌنه وال ٌبٌع إال بٌمٌنه

                                                             
 .ٕٓ٘ٙ: التواضع، حدٌث رلم 1ٖ، كتاب الرلاق، باب ٙٗ٘ – ٘ٗ٘أخرجه البخاري ص (ٕ)
، وأخرجه مسلم 2ٖٖٙ، كتاب فضابل أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، باب   ، حدٌث رلم 55ٕأخرجه البخاري ص (ٖ)
[ ٕٕٔ] 12ٗٙم ، تحرٌم سب الصحابة رضً هللا عنهم، حدٌث رلٗ٘، كتاب فضابل الصحابة، باب ٖٕٔٔص

ٕ٘ٗٓ. 
؛ 5ٙ5، فضل العمل فً أٌام التشرٌك، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب العٌدٌن، باب 5ٙ5أخرجه البخاري ص (ٗ)

؛ 2٘2: ما جاء فً العمل فً أٌام العشر، حدٌث رلم ٕ٘، كتاب الصوم، باب 2ٕٕٔوأخرجه الترملي ص
 واللفظ له.

، وأخرجه 1ٕٗٓوم فً سبٌل هللا، حدٌث رلم : فضل الصٖٙ، كتاب الجهاد، باب 5ٕٕأخرجه البخاري ص (٘)
[ 1ٙٔ] 2ٖٕٔ: فضل الصٌام فً سبٌل هللا لمن ٌطٌمه...، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب الصوم، باب 1ٕٙمسلم ص
ٖٔٔ٘. 

: فضل الصبلة فً مسجد مكة والمدٌنة، ٔ، كتاب فضل الصبلة فً مسجد مكة، باب 5ٕأخرجه البخاري ص (ٙ)
: فضل الصبلة بمسجدي مكة والمدٌنة، حدٌث 5ٗ، كتاب الحج، باب 5ٓ1، وأخرجه مسلم ص5ٓٔٔحدٌث رلم 

 .5ٖٗٔ[ ٘ٓ٘] 2ٖٖٗرلم 
؛ ولال المنلري فً الترؼٌب والترهٌب رواته محتج بهم فً ٕٔ/ٕأخرجه الطبرانً فً المعجم الصؽٌر  (ٔ)

 .5رلم  ، ترؼٌب التجار فً الصدق وترهٌبهم من الكلب والحلؾ وإن كانوا صادلٌن، حدٌث12٘/ٕالصحٌح 
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، وما تضمناه من « السمٌع العلٌم»هما  -ومن فوابد اآلٌة: إثبات اسمٌن من أسماء هللا  - 2
 صفة.
 

 المرآن
ًُّ ال ِذٌَن آَمنُوا ٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى  ُ َوِل النُّوِر َوال ِذٌَن َكفَُروا أَْوِلٌَاُإهُُم الط اغُوُت }ّللا 

({ ]البمرة : 2ٌُْٕ٘خِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت أُولَئَِن أَْصَحاُب الن اِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن )
ٕ٘2] 

 التفسٌر:
ى نور اإلٌمان. هللا ٌتولى المإمنٌن بنصره وتوفٌمه وحفظه، ٌخرجهم من ظلمات الكفر، إل

واللٌن كفروا أنصارهم وأولٌاإهم األنداد واألوثان اللٌن ٌعبدونهم من دون هللا، ٌُخرجونهم من 
ًٌا ال  نور اإلٌمان إلى ظلمات الكفر، أولبن أصحاب النار المبلزمون لها، هم فٌها بالون بماء أبد

 ٌخرجون منها.
لال : سمعت منصورا ، عن رجل ، فً سبب نزول اآلٌة، روي عن "المعتمر بن سلٌمان ،  

عن عبدة بن أبً لبابة لال فً هله اآلٌة : }هللا ولً اللٌن آمنوا ٌخرجهم من الظلمات إلى النور{، 
إلى }أولبن أصحاب النار هم فٌها خالدون{، لال : هم اللٌن كانوا آمنوا بعٌسى ابن مرٌم ، فلما 

 .(ٔ)زلت فٌهم هله اآلٌة"كفروا به ، وأن -ملسو هيلع هللا ىلص-جاءهم دمحم 
لال ابن عطٌة:" فكؤن هلا المول أحرز نورا فً المعتمد خرج منه إلى ظلمات. ولفظ اآلٌة  

مستؽن عن هلا التخصٌص. بل هو مترتب فً كل أمة كافرة آمن بعضها كالعرب، ومترتب فً 
اإلٌمان. ومن  النا  جمٌعا. وللن أن من آمن منهم فاهلل ولٌه أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور

كفر بعد وجود الداعً النبً المرسل فشٌطانه ومؽوٌه كؤنه أخرجه من اإلٌمان، إل هو معد وأهل 

للدخول فٌه. وهلا كما تمول لمن منعن الدخول فً أمر ما: أخرجتنً ٌا فبلن من هلا األمر وإن 
 .(ٕ)كنت لم تدخل فٌه البتة"

ًُّ الَِّلٌَن   [، " أي هللا ناصر المإمنٌن وحافظهم ومتولً 2َٕ٘ءاَمنُوا{]البمرة:لوله تعلى }هللاُ َوِل
 .(ٖ)أمورهم"
 .(ٗ)لال الطبري: " نصٌرهم وظهٌرهم ، ٌتوالهم بعونه وتوفٌمه" 
 .(٘)لال الماسمً: أي حافظهم وناصرهم" 
 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن: "أي: متولٌهم؛ والمراد بللن الوالٌة الخاصة" 
 .(2))فعٌل( بمعنى )فاعل( وهو الناصر" لال الشوكانً: "الولً 
( فعٌل من ولً الشًء إلا جاوره ولزمه، فإلا الزم أحد أحدا بنصره   ًُّ لال ابن عطٌة:" الـ)َوِل

 . (1)ووده واهتباله فهو ولٌه"

                                                             

: "حدثنا أبى، ثنا ٌحً بن 52ٗ/ٕ(:ٖٕٓٙ. وفً رواٌة ابن أبً حاتم)ٕٙٗ/٘(:ص1٘5٘( أخرجه الطبري)ٔ)
المؽٌرة، ابنا جرٌر، عن منصور، عن عبدة ابن أبً لبابة، عن ممسم أو مجاهد، فً لول هللا عز وجل: هللا ولً 

بعٌسى ولوم كفروا به، فلما بعث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، آمن به  اللٌن آمنوا ٌخرجهم من الظلمات إلى النور لال: كان لوم آمنوا
اللٌن كفروا بعٌسى وكفر به اللٌن آمنوا بعٌسى فمال: هللا ولً اللٌن آمنوا ٌخرجهم من الظلمات إلى النور 

بٌع بن أن  ولتادة نحو ٌخرجهم من كفرهم بعٌسى إلى إٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وروي عن أبً مالن ومماتل بن حٌان والر
 للن".

 .ٖ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .2ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕ٘ٗ/٘(تفسٌر الطبري: ٗ)
 .5٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .2ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .2ٕٙ/ٔ( فتح المدٌر: 2)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
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لال الراؼب:" الولً : كون الشًء بجنب اآلخر ، وٌعتبر للن تارة بالمكان ، فٌمال له  
فٌمال له الوالء والمواالة ، لكن الوالء على ضربٌن باعتبار نسبة األعلى الوالٌة وتارة بالنصر 

إلى األسفل ، وضرب باعتبار نسبة األسفل إلى األعلى ، ولهلا ٌمال للخادم والمخدوم مولى ، 
وولً ، ألن كل واحد منهما ٌوالً اآلخر الخادم بالطاعة والنصٌحة ، والمخدوم باإلشفاق ، 

هل اللؽة : المولى المالن ، والمملون والمعتك والمعتك والناصر والمنصور والكناٌة ، ولال : أ
وابن العم والحلٌؾ والجار والمٌم ، وأخلوا فً كل للن المتطابمٌن ، لكون كل واحد مهما موالٌاً 

 .(ٔ)لآلخر بوجه"
 .(ٕ)[، "أى: أرادوا أن ٌإمنوا"2ٕ٘ولوله تعالى: }الَِّلٌَن َءاَمنُوا{]البمرة: 
الشوكانً:" اللٌن ارادوا اإلٌمان ألن من لد ولع منه اإلٌمان لد خرج من الظلمات إلى لال  

النور إال أن ٌراد باإلخراج إخراجهم من الشبه التً تعرض للمإمنٌن فبل ٌحتاج إال تمدٌر 
 .(ٖ)االرادة"
ًُّ الَِّلٌَن َءاَمنُوا{]البمرة:   : (ٗ)وجوها [،2ٕ٘ولكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى }هللاُ َوِل

 األول : ٌتوالهم بالنصرة .
 .(٘)والثانً : مرشدهم وولً هداٌتهم. لاله الحسن

 الثالث: ولٌل: محبهم.
 الرابع: ولٌل :متولً أمورهم ال ٌكلهم إلى ؼٌره.

لال ابن كثٌر:" ٌخبر تعالى أنه ٌهدي من اتبع رضوانه سُبُل السبلم فٌخرج عباده المإمنٌن  
 (ٙ)والرٌب إلى نور الحك الواضح الجلً المبٌن السهل المنٌر" من ظلمات الكفر والشن

َن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر{]البمرة:  [، أي:" ٌخرجهم من ظلمات الكفر 2ٕ٘لوله تعالى:}ٌُْخِرُجُهم ّمِ
 .(2)إلى نور اإلٌمان"

 .(1)لال الصابونً: أي" ٌخرجهم من ظلمات الكفر والضبللة إِلى نور اإِلٌمان والهداٌة" 
لال الطبري: "وإنما جعل }الظلمات{ للكفر مثبل ألن الظلمات حاجبة لؤلبصار عن إدران  

األشٌاء وإثباتها ، وكللن الكفر حاجب أبصار الملوب عن إدران حمابك اإلٌمان والعلم بصحته 
وصحة أسبابه. فؤخبر تعالى لكره عباده أنه ولً المإمنٌن ، ومبصرهم حمٌمة اإلٌمان وسبله 

ابعه وحججه ، وهادٌهم ، فموفمهم ألدلته المزٌلة عنهم الشكون ، بكشفه عنهم دواعً الكفر وشر
 .(5)، وظلم سواتر ]عن [ أبصار الملوب"

َن الظُّلَُماِت إَِلى النُّوِر{]البمرة:   [، فٌه وجهان:2ٕ٘لوله تعالى:}ٌُْخِرُجُهم ّمِ
، (ٔٔ)، وبمعناه لال: الضحان(ٓٔ)أحدهما : من ظلمات الضبللة إلى نور الهدى ، لاله لتادة

 .(ٕٔ)والربٌع
 .(ٖٔ)والثانً : ٌخرجهم من ظلمات العلاب فً النار ، إلى نور الثواب فً الجنة 

                                                             

 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب االصفهانً: ٔ)
 .ٖٗٓ/ٔالكشاؾ: ( تفسٌر ٕ)
 .2ٕٙ/ٔ( فتح المدٌر: ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( نمبل عن تفسٌر البؽوي: ٘)
 .1ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٕ٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .2ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٕ٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٕ٘ٗ/٘(:ص1٘ٙ٘( أظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/٘(:ص1٘2٘الطبري)(أظر: تفسٌر ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/٘(:ص1٘1٘(أظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
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وجمع } الظلمات { باعتبار أنواعها؛ ألنها إما ظلمة جهل؛ وإما ظلمة لال ابن عثٌمٌن:"  
األعمى حٌران ال ٌدري أٌن  كفر؛ وإما ظلمة فسك؛ أما ظلمة الجهل فظاهرة: فإن الجاهل بمنزلة

ً فؤحٌٌناه وجعلنا له نوراً ٌمشً به فً النا { ]األنعام:  ٌلهب كما لال تعالى: }أََومن كان مٌتا
[ : وهلا ٕٕٔ[ وهلا صاحب العلم؛ }كمن مثله فً الظلمات لٌ  بخارج منها{ ]األنعام: ٕٕٔ

سان، وٌستنٌر به للبه، ووجهه؛ صاحب الجهل؛ وأما ظلمة الكفر فؤلن اإلٌمان نور ٌهتدي به اإلن
على العك  من للن؛ أما ظلمة الفسك فهً ظلمة جزبٌة تكبر،  -وهو الكفر  -فٌكون ضده 

وتصؽر بحسب ما معه من المعاصً؛ ودلٌل للن أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أخبر أن العبد إلا ألنب لنباً نكت 
لنكتة بالتوبة، وتزٌد باإلصرار على اللنب؛ والسواد ظلمة، وتزول هله ا -ٔ()فً للبه نكتة سوداء

فالظلمات ثبلث: ظلمة الجهل، والكفر، والمعاصً؛ ٌمابلها نور العلم، ونور اإلٌمان، ونور 
 .(ٕ)االستمامة"
[، " أي وأما الكافرون 2ٕ٘ولوله تعالى: }َوالَِّلٌَن َكفَُروا أَْوِلٌَآُإهُُم الطَّاؼُوُت{]البمرة: 

 .(ٖ)فؤولٌاإهم الشٌاطٌن"
 .(ٗ)اخرج ابن ابً حاتم "عن مماتل، لوله: }واللٌن كفروا{، ٌعنً: أهل الكتاب" 
أي كفروا بكل ما ٌجب اإلٌمان به سواًء كان كفرهم باهلل، أو برسوله، أو  لال ابن عثٌمٌن:" 

 .(٘)بمبلبكته، أو بالٌوم اآلخر، أو بالمدر، أو ؼٌرها مما ٌجب اإلٌمان به"
لكافرٌن إنما ولٌهم الشٌاطٌن تزٌن لهم ما هم فٌه من الجهاالت لال ابن كثٌر:" وأن ا 

 .(ٙ)والضبلالت"
 .(2)لال الزمخشري: " واللٌن كفروا أولٌاإهم الشٌاطٌن" 
 .(1)لال الماسمً:" أي: الشٌاطٌن وسابر المضلٌن عن طرٌك الحك" 
جه للن أنه لما لال الراؼب: " والنور : عبارة عن العلم واإلٌمان والظلمة عن ضدهما ، وو 

كان لئلنسان نظرات بنظر وتبصر ، وٌرى بهما البصر الحا  فً الرأ  والبصٌرة فً الملب، 
فكما أن البصر ال ٌستؽنى فً إدران ما ٌدركه من المعموالت عن نور ٌمده وهو نور التوفٌك 

لبصٌرة واإلٌمان ، وٌمال لفمد البصرٌن عمى ، ولفمد النورٌن ظلمة ، وأعظمهما ضرراً فمد ا
ُدوِر{  ونور العمل ، ولهلا لال تعالى : }فَإِنََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلمُلُوُب الَِّتً فًِ الصُّ
فلم ٌعد فمد البصر عمى، باإلضافة إلى فمد البصٌرة ، ولوله : }َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل 

ّرِ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر{ ولو ٌكُْم ِمْن ظُلَُماِت اْلبَ له : }َوٌَْجعَْل لَكُْم نُوًرا تَْمشُوَن بِِه{ ولوله : }َمْن ٌُنَّجِ
َواْلبَْحِر{ ٌعنً بللن كبل النورٌن والظلمتٌن"
(5). 

لال ابن عطٌة:" فً هله اآلٌة تمتضً أنه اسم جن ، ولللن لال أَْوِلٌاُإهُُم بالجمع، إل هً  
 .(ٓٔ)أنواع"
 .(ٔٔ)الحسن بن أبً الحسن، }أولٌاإهم الطواؼٌت{، ٌعنً الشٌاطٌن وفً لراءة 

                                                             

 5ٖٙ: رفع األمانة واإلٌمان من بعض الملوب...، حدٌث رلم ٗٙ، كتاب اإلٌمان، باب 2ٕٓ(أخرجه مسلم صٔ)
[ٕٖٔ ]ٔٗٗ. 
 .2ٕٕ-2ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .2ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .52ٗ/ٕ(:صٖٕٔٙأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( ٗ)
 .1ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .1ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 . ٖٗٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 2)
 .5٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1)
 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 5)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔٔ)
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، والتً لبلها تجد }واللٌن كفروا أولٌاإهم الطاؼوت{ إلا تؤملت هله الجملة لال ابن عثٌمٌن:" 
ً بٌن التعبٌرٌن فً الترتٌب: ففً الجملة األولى لال تعالى: } هللا ولً اللٌن آمنوا { ألمور  فرلا

 ثبلثة:
 هلا االسم الكرٌم إلا ورد على الملب أوالً استبشر به. أحدها: أن

 ثانٌاً: التبرن بتمدٌم لكر اسم هللا عز وجل.
ثالثاً: إظهار المنة على هإالء بؤن هللا هو اللي امتن علٌهم أوالً، فؤخرجهم من الظلمات إلى 

 النور.
لجملة على سٌاق األولى أما الجملة الثانٌة: } واللٌن كفروا أولٌاإهم الطاؼوت {؛ ولو كانت ا

 ؛ ومن الحكمة فً للن: «والطاؼوت أولٌاء اللٌن كفروا»لمال: 
 أوالً: أاّل ٌكون الطاؼوت فً ممابلة اسم هللا.

 ثانٌاً: أن الطاؼوت أهون، وأحمر من أن ٌُبدأ به، وٌُمّدم.
 .(ٔ)ره"ثالثاً: أن البداءة بموله تعالى: } اللٌن كفروا { أسرع إلى لمهم مما لو تؤخر لك

َن النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت{]البمرة:  [، أي:" ٌخرجونهم من نور 2ٕ٘ولوله تعالى: }ٌُْخِرُجونَُهم ّمِ
 .(ٕ)البٌنات التً تظهر لهم إلى ظلمات الشن والشبهة"

 .(ٖ)لال الصابونً:"ٌخرجونهم من نور اإِلٌمان إِلى ظلمات الشن والضبلل" 
كانوا آمنوا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعرفوا أنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وٌجدونه فً  لال مماتل:" ٌعنً: أهل الكتاب، 

كتبهم، وكانوا ه مإمنٌن، لبل أن ٌبعث، فلما بعثه هللا كفروا وجحدوا وأنكروا، فللن خروجهم من 
 .(ٗ)بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص" النور، ٌعنً من إٌمانهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص لبل للن، وٌعنً بالظلمات: كفرهم

 .(٘)لال ابن أبً حاتم: "وروي عن الربٌع بن أن  ولتادة وأبً مالن، نحو للن" 
 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" وٌخرجونهم وٌحٌدون بهم عن طرٌك الحك إلى الكفر واإلفن" 

لال الماسمً: ٌخرجونهم" بالوساو  وؼٌرها من طرق اإلضبلل واإلؼواء من اإلٌمان  
ًّ صلّى هللا الفط رّي اللي جبل علٌه النا  كافة، أو من نور البٌنات التً ٌشاهدونها من جهة النب

 .(2)علٌه وسلم إِلَى ظلمات الكفر والؽً"
[، ما 2ٕ٘لال الشوكانً:" والمراد بالنور فً لوله: }ٌُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر إَِلى الظُّلَُماِت{] 

جاء به انبٌاء هللا من الدعوة إلى الدٌن فإن للن نور للكفار أخرجهم أولٌاإهم عنه إلى ظلمة الكفر 
داعً إلى هللا من أي لررهم أولٌاإهم على ما هم علٌه من الكفر بسبب صرفهم عن إجابة ال

األنبٌاء، ولٌل المراد باللٌن كفروا هنا اللٌن ثبت فً علمه تعالى كفرهم ٌخرجهم أولٌاإهم من 
الشٌاطٌن ورإو  الضبلل من النور اللي هو فطرة هللا التً فطر النا  علٌها إلى ظلمات الكفر 

 .(1)التً ولعوا فٌها بسبب للن اإلخراج"
َن النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت{]البمرة:ولكر أهل التفسٌر فً لوله تع [، 2ٕ٘الى: }ٌُْخِرُجونَُهم ّمِ

 :(5)وجهٌن
 أحدهما : ٌخرجونهم من نور الهدى إلى ظلمات الضبللة.

                                                             

 .2ٕٕ/ٌٖمٌن:( تفسٌر ابن عثٔ)
 .ٖٗٓ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .2ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .51ٗ-52ٗ/ٕ(:صٕٖٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .51ٗ/ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم: ٘)
 .1ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .5٘ٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .2ٕٙ/ٔ( فتح المدٌر: 1)
 .5ٕٖ-1ٕٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5)
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لال الوالدي : "كل ما فً المرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر واإلٌمان ؼٌر التً  
فالمراد منه اللٌل والنهار ، سمً الكفر ظلمة فً سورة األنعام ، "وجعل الظلمات والنور" 

 .(ٔ)اللتبا  طرٌمه وسمً اإلسبلم نورا لوضوح طرٌمه"
 والثانً : ٌخرجونهم من نور الثواب إلى ظلمة العلاب فً النار .

 : (ٕ)فإن لٌل : فكٌؾ ٌخرجونهم من النور ، وهم لم ٌدخلوا فٌه   فعن للن ثبلثة اجوبة
ٌن ، لاله مجاهدأحدهما : أنها نزلت فً  لوم ُمْرتَّدِ

(ٖ). 
 .(ٗ)ٌراد بهلا من كانوا على اإلٌمان أوالً، ثم أُخرجوا كما هو ظاهر اللفظ"أي:" 

والثانً : أنها نزلت فٌمن لم ٌزل كافراً ، وإنما لال للن ألنهم لو لم ٌفعلوا للن بهم لدخلوا فٌه 
 ، فصاروا بما فعلوه بمنزلة من لد أخرجهم منه.

أنهم كانوا على الفطرة عند أخل المٌثاق علٌهم ، فلما َحَملُوهم على الكفر أخرجوهم والثالث: 
فإن كل مولود ٌولد على الفطرة؛ فكانوا على الفطرة السلٌمة، واإلٌمان، ثم من نور فطرتهم، "
أو كل مولود ٌولد على الفطرة فؤبواه ٌهودانه، أو ٌنصرانه، : »-ملسو هيلع هللا ىلص-أخرجوهم، كموله 

 .(٘)"(ٔ)«ٌمجسانه
.(ٙ)لال الماسمً:" وإفراد }النور{ لوحدة الحك، كما أن جمع }الظلمات{ لتعدد فنون الضبلل" 
ولال ابن كثٌر:" ولهلا وحد تعالى لفظ }النور{ وجمع }الظلمات{ ؛ ألن الحك واحد والكفر  

َق أجنا  كثٌرة وكلها باطلة كما لال : } َوأَنَّ َهلَا ِصَراِطً ُمْستَِمٌ ًما فَاتَّبِعُوهُ َوال تَتَّبِعُوا السُّبَُل فَتََفرَّ
اكُْم بِِه لَعَلَّكُْم تَتَّمُوَن { ]األنعام :  [ ولال تعالى : } َوَجَعَل الظُّلَُماِت ٖ٘ٔبِكُْم َعْن َسبٌِِلِه لَِلكُْم َوصَّ

َمابِِل { َٔوالنُّور { ]األنعام :  [ إلى ؼٌر للن من 1ٗ]النحل : [ ولال تعالى : } َعِن اْلٌَِمٌِن َوالشَّ
 .(2)اآلٌات التً فً لفظها إشعار بتفرد الحك ، وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه"

[، أي: هإالء اللٌن كفروا" 2ٕ٘لوله تعالى:} أُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{]البمرة: 

 .(1)ماكثون فً نار جهنم ال ٌخرجون منها أبداً"
المشار إلٌه اللٌن كفروا، ودعاتهم، هم أهل النار  بن عثٌمٌن: لوله} أُولَبَِن{، أي:لال ا 

 .(5)المبلزمون لها
 .(ٓٔ)لال ابن عطٌة:" وحكم علٌهم بالخلود فً النار لكفرهم" 

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلٌمان، وأنه تحصل به والٌة هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } هللا  - ٔ
 اللٌن آمنوا{.ولً 
أي أنه سبحانه وتعالى ٌتولى عباده؛ ووالٌته نوعان؛  ومنها: إثبات الوالٌة هلل عز وجل؛ - ٕ

األول: الوالٌة العامة؛ بمعنى أن ٌتولى شإون عباده؛ وهله ال تختص بالمإمنٌن، كما لال تعالى: 
نً الكافرٌن؛ والنوع [ ٌعٖٓ}وردوا إلى هللا موالهم الحك وضل عنهم ما كانوا ٌفترون{ ]ٌون : 

الثانً: والٌة خاصة بالمإمنٌن ، كموله تعالى: }للن بؤن هللا مولى اللٌن آمنوا وأن الكافرٌن ال 

                                                             

 . ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .2ٖٕ/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٕٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .5ٕٖ/ٔ(النكت والعٌون: ٖ)
 .2ٖٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)

، وأخرجه 1ٖ٘ٔ: ما لٌل فً أوالد المشركٌن، حدٌث رلم 5ٕ، كتاب الجنابز، باب 1ٓٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .1ٕ٘ٙ[ ٕٕ] 2٘٘ٙ: معنى كل مولود ٌولد على الفطرة...، حدٌث رلم ٙب ، كتاب المدر، بأٗٔٔمسلم ص

 .2ٖٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .5٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .1ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .2ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .2ٖٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
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[ ، وكما فً لوله تعالى: } هللا ولً اللٌن آمنوا {؛ وممتضى النوع األول أن ٔٔمولى لهم{ ]دمحم: 
النوع الثانً: الرأفة، والرحمة، هلل تعالى كمال السلطان، والتدبٌر فً جمٌع خلمه؛ وممتضى 

 والتوفٌك.
ومن فوابد اآلٌة: أن من ثمرات اإلٌمان هداٌة هللا للمإمن؛ لموله تعالى: } ٌخرجهم من  - ٖ

 الظلمات إلى النور {.
 ومنها: أن الكافرٌن أولٌاإهم الطواؼٌت سواء كانوا متبوعٌن، أو معبودٌن، أو مطاعٌن. - ٗ
وجل من اللٌن كفروا؛ ٌإخل من المنطوق، والمفهوم؛ فالمفهوم فً ومنها: براءة هللا عز  - ٘

لوله تعالى: } هللا ولً اللٌن آمنوا { فمفهومه: ال اللٌن كفروا؛ المنطوق من لوله تعالى: } واللٌن 
 كفروا أولٌاإهم الطاؼوت{؛ وهلا ممابل لموله تعالى: } هللا ولً اللٌن آمنوا {.

والعٌال باهلل؛ لموله تعالى: }  -إلى الضبلل  وأنه ٌهديومنها: سوء ثمرات الكفر،  - ٙ
ً بعد الولوع فً  ٌخرجونهم من النور إلى الظلمات {؛ وهلا اإلخراج ٌشمل ما كان إخراجا
الظلمات، وما كان صداا عن النور؛ وعلى الثانً ٌكون المراد بإخراجهم من الظلمات: 

 استمرارهم على الظلمات.
ابل اإلٌمان؛ لموله تعالى: } ولً اللٌن آمنوا واللٌن كفروا... { إلخ؛ ومنها: أن الكفر مم - 2

ولكن هل معنى للن أنه ال ٌجتمع معه  الجواب أنه لد ٌجتمع معه على المول الراجح اللي هو 
؛ وهلا الكفر (ٖ)«سباب المسلم فسوق، ولتاله كفر»ملهب أهل السنة، والجماعة؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

لمول هللا تعالى: }وإن طابفتان من المإمنٌن التتلوا فؤصلحوا بٌنهما...{  ٌرفع اإلٌمان ال
[ ؛ ٓٔ[ إلى لوله تعالى: }إنما المإمنون إخوة فؤصلحوا بٌن أخوٌكم{ ]الحجرات: 5]الحجرات: 

إلى اإلنسان ٌكون فٌه  فؤثبت األخوة اإلٌمانٌة مع االلتتال اللي لال عنه النبً ملسو هيلع هللا ىلص: إنه كفر؛ وانظر
وهو من خصال الٌهود؛ وٌكون فٌه صدق  -وهو من خصال المنافمٌن؛ وٌكون فٌه حسد  -كلب 

وهو من صفات المإمنٌن أٌضاً؛ لكن الكفر  -وهو من خصال المإمنٌن؛ وٌكون فٌه إٌثار  -
 ال ٌمكن أن ٌجامع اإلٌمان. -وهو اللي ٌخرج من اإلسبلم  -المطلك 
اآلٌة: إثبات النار؛ لموله تعالى: } أولبن أصحاب النار {؛ والنار موجودة اآلن؛  ومن فوابد - 1

[ ؛ فمال تعالى: }أعدت{ بلفظ ٖٔٔلموله تعالى: }واتموا النار التً أعدت للكافرٌن{ ]آل عمران: 
ة الكسوؾ الماضً؛ واإلعداد هو التهٌبة؛ وثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼٌر حدٌث أنه رآها: ففً صبل

ًّ ٌجر لصبه فً النار عرضت علٌه النار، ورأى فٌها عمرو بن لُح
؛ ورأى المرأة التً تعلب (ٔ)

؛ المهم أن النار موجودة أبدٌة؛ ولٌست أزلٌة؛ ألنها (ٕ)فً هرة؛ ورأى صاحب المحجن ٌعلب
نم ال ٌمضى مخلولة بعد أن لم تكن؛ ولكنها أبدٌة ال تفنى: لال تعالى: }واللٌن كفروا لهم نار جه

[ ؛ ولكر تؤبٌد ٖٙعلٌهم فٌموتوا وال ٌخفؾ عنهم من علابها كللن نجزي كل كفور{ ]فاطر: 
؛ وأنه لول «إنها تفنى»أهلها فً ثبلثة مواضع من المرآن؛ وبهلا ٌعرؾ بطبلن لول من ٌمول: 

 باطل مخالؾ لؤلدلة الشرعٌة.
} أولبن أصحاب النار {؛ والصاحب ومنها: أن الكافرٌن مخلدون فً النار؛ لموله تعالى:  - 5

 للشًء: المبلزم له.
ومنها: أن الخلود خاص بالكافرٌن؛ وأن من ٌدخل النار من المإمنٌن ال ٌخلّد؛ لموله  - ٓٔ

 تعالى: } هم فٌها خالدون {؛ ٌعنً: دون ؼٌرهم.

                                                             
: خوؾ المإمن من أن ٌحبط عمله وهو ال ٌشعر، حدٌث رلم ٌٖٙمان، باب ، كتاب اإلٙأخرجه البخاري ص (ٖ)
: بٌان لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: )سباب المسلم فسوق ولتاله كفر(، 1ٕ، كتاب اإلٌمان، باب 5ٔٙ، وأخرجه مسلم ص1ٗ

 .ٗٙ[ ٙٔٔ] ٕٕٔحدٌث رلم 
، 2ٖٔٔ؛ ومسلماً صٕٖٔ٘رلم  : لصة خزاعة، حدٌث5، كتاب المنالب، باب 12ٕراجع البخاري ص (ٔ)

 .1ٖ٘ٙ[ ٓ٘] 2ٔ5ٕ: النار ٌدخلها الجبارون، والجنة ٌدخلها الضعفاء، حدٌث رلم ٖٔكتاب الجنة، باب 
: ما عرض على النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً صبلة الكسوؾ من أمر الجنة ٖ، كتاب الكسوؾ، باب 1ٕٓراجع مسلماً ص (ٕ)

 .5ٓٗ[ ٓٔ] ٕٕٓٔوالنار، حدٌث رلم 
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 المرآن
ًَ ال ِذي ٌُْحًٌِ }أَلَْم تََر إِلَى ال ِذي َحاج  إِْبَراِهٌَم فًِ َربِِّه أَْن آتَاهُ  ُ الُْمْلَن إِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َربِّ ّللا 

َ ٌَؤْتًِ بِالش ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَؤِْت بَِها  ِمَن َوٌُِمٌُت لَاَل أَنَا أُْحًٌِ َوأُِمٌُت لَاَل إِْبَراِهٌُم فَِإن  ّللا 
ُ اَل ٌَْهِدي الْ   [8ٕ٘({ ]البمرة : 8ٕ٘مَْوَم الظ اِلِمٌَن )اْلَمْغِرِب فَبُِهَت ال ِذي َكفََر َوّللا 

 التفسٌر:
أعجب ِمن حال هلا اللي جادل إبراهٌم علٌه السبلم فً توحٌد هللا  -أٌها الرسول-هل رأٌت 

تعالى وربوبٌته؛ ألن هللا أعطاه الُمْلن فتجبَّر وسؤل إبراهٌَم: َمن ربُّن  فمال علٌه السبلم: ربً 
وٌسلبها الحٌاة فتموت، فهو المتفرد باإلحٌاء واإلماتة، لال: أنا أحًٌ اللي ٌحًٌ الخبلبك فتحٌا، 

وأمٌت، أي ألتل َمن أردُت لَتْلَه، وأستبمً َمن أردت استبماءه، فمال له إبراهٌم: إن هللا اللي أعبده 
نَّة اإللهٌة بؤن تجعلها تؤتً من المؽرب؛  ٌؤتً بالشم  من المشرق، فهل تستطٌع تؽٌٌر هله السُّ

 ٌَّر هلا الكافر وانمطعت حجته، شؤنه شؤن الظالمٌن ال ٌهدٌهم هللا إلى الحك والصواب.فتح
 .(ٔ)لال الشوكانً:" فً هله اآلٌة استشهاد على ما تمدم لكره من أن الكفرة أولٌاإهم الطاؼوت"

هل انتهى إلٌن ٌا دمحم [، أي: 1ٕ٘لوله تعالى:}أَلَْم تََر إِلَى الَِّلي َحآجَّ إِْبَراِهٌَم فً َربِِّه{]البمرة:
 .(ٕ)خبر اللي  خاصم إبراهٌم

وابن  (2)، وابن زٌد(ٙ)، والسدي(٘)، والربٌع(ٗ)، ولتادة(ٖ)لٌل:"هو نمرود بن كنعان". لاله مجاهد
 . وبه لال جمهول المفسرٌن.(ٓٔ)، وابن جرٌج(5)، وزٌد بن أسلم(1)إسحاق

فً األرض وادعى الربوبٌة لال البؽوي: "وهو أول من وضع التاج على رأسه ، وتجبر 
" (ٔٔ). 

لال الشوكانً: " وهمزة االستفهام إلنكار النفً والتمرٌر المنفً أي ألم ٌنته علمن أو نظرن 
 .(ٕٔ)إلى هلا اللي صدرت منه المحاجة"

لال المرطبً:" }أَلَْم تََر{: هله ألؾ التولٌؾ ، وفً الكبلم معنى التعجب ، أي اعجبوا له، ولال 
 .(ٖٔ)تر" بمعنى هل رأٌت ، أي هل رأٌت اللي حاج إبراهٌم" الفراء : "ألم

لال ابن عثٌمٌن:" }ألم تر{ ٌحتمل األمرٌن؛ ٌعنً: ألم تنظر ٌا دمحم، أو: ألم تنظر أٌها 
 .(ٗٔ)المخاطب"

لال ابن عطٌة:" وهً رإٌة الملب.. والضمٌر فً }َرّبِِه{ ٌحتمل أن ٌعود على إبراهٌم علٌه 
{" السبلم، وٌحتمل أن ٌعود على }الَِّلي َحاجَّ

(ٔ٘). 
 .(ٙٔ)لال الماوردي: "هو النمرود بن كنعان ، وهو أول من تجبّر فً األرض واّدعى الربوبٌة"

                                                             

 .22ٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٔ)
 .5ٕٗ/٘، وتفسٌر الطبري: ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٖٓٗ/٘(:ص1ٙٗ٘(، و)1ٖٙ٘( و)1ٕٙ٘( و)1ٙٔ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص1ٙٙ٘( و)1ٙ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص1ٙ2٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٔٗ/٘(:ص1ٙ1٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص1ٙ5٘انظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .ٖٔٗ/٘(:ص12ٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٔٗ/٘(:ص12ٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٔٗ/٘(:ص12ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 .22ٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٕٔ)
 .1ٖٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .21ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔالوجٌز: ( المحرر ٘ٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ(النكت والعٌون: ٙٔ)
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هً الدلٌل، « الحجة»أي ناظره، وأدلى كل واحد بحجته؛ و « حاجه»لال ابن عثٌمٌن:" 
 .(ٔ)والبرهان، و}فً ربه{، أي فً وجوده، وفً ألوهٌته"

، " والجمهور بتحرٌكها ، (ٕ)ولرأ علً بن أبً طالب )ألم تر( بجزم الراء"لال ابن عطٌة:" 
 .(ٖ)وحلفت الٌاء للجزم"
فً ثبلث مرات؛ وفٌها لراءتان: }إبراهٌم{ ، و }إبراهام{ ؛ وهما « إبراهٌم»وفً اآلٌة لكر 

 .(ٗ)سبعٌتان
 الملن. (٘)ه هللا"[،" أي: ألن آتا1ٕ٘لوله تعالى: }أَْن َءاتَاهُ هللاُ اْلُمْلَن{]البمرة:

لال البؽوي: " أي ألن آتاه هللا الملن، فطؽى أي كانت تلن المحاجة من بطر الملن 
 .(ٙ)وطؽٌانه"

، على معنى أن إٌتاء الملن أبطره (2)لال الشوكانً:" أي ألن آتاه هللا، أو من أجل أن آتاه هللا
ً ألبح وجوه الكفر موضع ما وأورثه الكبر والعتو فحاج لللن أو على أنه وضع المحاجة التً ه

 .(1)ٌجب علٌه من الشكر كما ٌمال عادٌتنى ألنً أحسنت إلٌن أو ولت أن آتاه هللا الملن"
 .(5)لال ابن عثٌمٌن:" أنه حاج إبراهٌم لكونه أُعطً ُملكا"

لال المراؼً:" أي إن اللي أورثه الكبر والبطر ، وحمله على اإلسراؾ فى الؽرور 
 .(ٓٔ)هو إٌتاء َّللّا إٌاه الملن" -حتى حاّج إبراهٌم واإلعجاب بمدرته 

: "وفً إشعاره أن الملن ببلء وفتنة على من أوتٌه" ًّ لال الحرال
(ٔٔ). 

لال الماسمً:" ٌعنً أن إٌتاء الملن أبطره وأورثه الكبر. فحاج لللن، أو حاجه ألجله، وضعا 
ما ٌمال: عادانً فبلن ألنً للمحاجة التً هً ألبح وجوه الكفر موضع ما ٌجب علٌه الشكر، ك

أحسنت إلٌه، ترٌد أنه عك  ما كان ٌجب علٌه من المواالة ألجل اإلحسان. ونحوه لوله تعالى: 
بُوَن{ ]الوالعة:   .(ٕٔ)["1ٕ}َوتَْجعَلُوَن ِرْزلَكُْم أَنَّكُْم تَُكلِّ

أي ملكاً  -فً لوله تعالى: }الملن{ الظاهر أنها الستؽراق الكمال « أل»لال ابن عثٌمٌن:" و 
ً ال ٌنازعه أحد فً مملكته؛ ألن هللا لم ٌعطه ملن السموات، واألرض؛ بل وال ملن جمٌع  تاما

اثنان  -األرض؛ وبهلا نعرؾ أن فٌما لُكر عن بعض التابعٌن من أنه ملن األرض أربعة 
ولكن ٌَُمّلِن نظراً؛ ولم ٌَُملِّن هللا جمٌع األرض ألّي واحد من البشر؛  - (ٖٔ)مإمنان؛ واثنان كافران

ً لبعض؛ وهللا عز وجل ٌمول: }ولوال دفع هللا النا  بعضهم ببعض لفسدت األرض{  بعضا
[ ؛ أما أن ٌَمِلن واحد من البشر جمٌع األرض فهلا مستحٌل فً سنة هللا عز وجل ٕٔ٘]البمرة: 
 .(ٗٔ)فٌما نعلم"

 :(٘ٔ)[، وجهٌن1ٕ٘{]البمرة:ولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }أَْن َءاتَاهُ هللاُ اْلُمْلنَ 

                                                             

 .21ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .12ٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .21ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .5ٙٔ/ٕ، وتفسٌر الماسمً: 1ٕٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙ)
 .12ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 .22ٕ/ٔ( فتح المدٌر: 1)
 .21ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .5ٙٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٓٔ)
 .5ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
 .5ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٔ)
 .ٖٖٗ/٘(:ص12ٖ٘( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .25ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)
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أحدهما : هو النمرود، لما أوتً الملن حاجَّ فً هللا تعالى ، وهو لاله مجاهد
، (ٕ)، ولتادة(ٔ)

، (5)، والحسن(1)، وابن جرٌج(2)، وزٌد بن أسلم(ٙ)وابن إسحاق (٘)، وابن زٌد(ٗ)، والسدي(ٖ)والربٌع
 .(ٔٔ)، وبه لال جمهور المفسرٌن(ٓٔ)وابن عبا 
، (ٕٔ)ولٌل: هو إبراهٌم لما آتاه هللا الملن حاّجه النمرود ، لاله أبو حلٌفة والثانً :
 .(ٖٔ)والمهدوي

 .(ٗٔ)واحتجوا، بؤن" هللا تعالى ال ٌإتً الملن الكفرة ، ألن للن مفسدة ٌنزه هللا تعالى عنها"
 لال ابن عطٌة: " لال المهدوي: ٌحتمل أن ٌعود الضمٌر على إبراهٌم أن آتاه ملن النبوءة،

 .(٘ٔ)وهلا تحامل من التؤوٌل"
والراجح هو لول الجمهور، ألن " السلطان من األؼراض الدنٌوٌة ، كالمال ، والجاه ،  

 .(ٙٔ)واألوالد ، وللن مما ٌإتً المإمن والكافر امتحانا واختباراً"
لال الراؼب: " إن لٌل : ألٌ  للت : إن الملن اسم لما فٌه العدالة ، فكٌؾ ٌصح أن ٌمال للن 

 لما ٌتوارد للكافر  
لٌل : إن الملن الحمٌمً اللي ٌجوز لئلنسان المتسمً به هو لان لكن النا  ٌستعملونه فٌمن 
ٌتسلط على النا  على أي وجه كان فتسمٌة هللا تعالً إٌاه بللن إنما هو على زعمه ، وزعم 

ٌزاً ال بالحمٌمة لكن على ما كان ٌتسمى أتباعه ، كموله : }لُْق إِنََّن أَْنَت اْلَعِزٌُز اْلَكِرٌُم{ فسماه عز
 .(2ٔ)به"

 :(1ٔ)وفً المحاّجة وجهان محتمبلن
 أحدهما : أنه معارضة الحجة بمثلها .

 والثانً : أنه االعتراض على الحجة بما ٌبطلها.
 :(5ٔ)واختلفوا فً ولت هله المناظرة، على لولٌن

 -لٌحرله بالنار. فمال إلبراهٌم األول: لال مماتل : "حٌن كسر األصنام سجنه نمرول ثم أخرجه
ًَ الَِّلي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت{، وإٌاه أعبد ومنه أسؤل"-علٌه السبلم :من ربن } إِْل لَاَل إِْبَراِهٌُم َربِّ

(ٕٓ). 

                                                             

 .ٖٓٗ/٘(:ص1ٙٗ٘(، و)1ٖٙ٘( و)1ٕٙ٘)( و1ٙٔ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص1ٙٙ٘( و)1ٙ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص1ٙ2٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص1ٙ1٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص1ٙ5٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٔٗ/٘(:ص12ٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٔٗ/٘(:ص12ٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٔٗ/٘(:ص12ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 . 5ٕٖ/ٔ( نمبل عن النكت والعٌون: 5)
 .ٕ٘/ٕ( الدر المنثور: ٓٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .5ٕٖ/ٔ(نمبل عن النكت والعٌون: ٕٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .5ٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
 .5ٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٙٔ)
 .5ٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب االصفهانً: 2ٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1ٔ)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: 5ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٕٓ)
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الثانً: ولٌل: "أن هله المناظرة كانت بٌن إبراهٌم ونمرول بعد خروج إبراهٌم من النار، ولم 
 ،(ٕ)، لاله السدي(ٔ)وم فجرت بٌنهما هله المناظرة"ٌكن اجتمع بالملن إال فً للن الٌ
 .(ٖ)[، "أي حٌن لال له إِبراهٌم مستدالً على وجود هللا"1ٕ٘لوله تعالى:}إِْل لَاَل ِإْبَراِهٌُم{]البمرة:

 .(ٗ)لال الماسمً:أي :"حٌن سؤله من ربن اللي تدعونا إلٌه"
ل بدل من لوله }أن آتاه هللا الملن{، لال الشوكانً: لوله"}إل لال إبراهٌم{ هو ظرؾ لحاج ،ولٌ

 .(٘)على الوجه األخٌر وهو بعٌد"
ًَ الَِّلي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت{]البمرة: [،" ٌعنً:" "ربً اللي بٌده الحٌاة 1ٕ٘لوله تعالى:}َربِّ

 .(ٙ)والموت"
 .(2)لال الطبري: ٌحًٌ من ٌشاء وٌمٌت من أراد بعد اإلحٌاء"

ٌخلك الحٌاة والموت فً األجساد فهو وحده ربُّ لال الصابونً: "إِن ربً هو اللي 
 .(1)العالمٌن"

 .(5)لال الماسمً: "أي بنفخ الروح فً الجسم وإخراجها منه"
لال ابن عثٌمٌن:" أي ٌجعل الجماد حٌاً؛ وٌمٌت ما كان حٌاً، فبٌنما نرى اإلنسان لٌ  شٌباً 

على اإلنسان حٌن من الدهر لم ٌكن  ملكوراً إلا به ٌكون شٌباً ملكوراً، كما لال تعالى: }هل أتى
[ ؛ ثم ٌبمى فً األرض؛ ثم ٌُعَدم وٌَفنى"ٔشٌباً ملكوراً{ ]اإلنسان: 

(ٔٓ). 
لال الماوردي:" ٌرٌد أنه ٌحًٌ من وجب علٌه المتل بالتخلٌة واالستبماء ، وٌمٌت بؤن ٌمتل من 

 .(ٔٔ)علتهما" ؼٌر سبب ٌوجب المتل ، فعارض اللفظ بمثله ، وعدل عن اختبلؾ الفعلٌن فً
لال ابن كثٌر: " أي : الدلٌل على وجوده حدوث هله األشٌاء المشاهدة بعد عدمها ، وعدمها 
بعد وجودها. وهلا دلٌل على وجود الفاعل المختار ضرورة ؛ ألنها لم تحدث بنفسها فبل بد لها 

 .(ٕٔ)من موجد أوجدها وهو الرب اللي أدعو إلى عبادته وحده ال شرٌن له"

الخالك المالن المدبر؛ وهله األوصاؾ ال تثبت على « الرب»عثٌمٌن:" ومعنى لال ابن 
 .(ٖٔ)الكمال، والشمول إال هلل عز وجل"

ًَ الَِّلي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت{، بإسكان الٌاء وكللن: }حرم ربً   ولرأ حمزة }َربِّ
[، و}لل لعبادي ٙٗٔ[، و}عن آٌاتً اللٌن ٌتكبرون{]األعراؾ:ٖٖالفواحش{]األعراؾ:

[، و}عبادي 1ٖ[، و}مسنً الضر{]االنبٌاء:ٖٓ[، و}آتانً الكتاب{]مرٌم:ٖٔاللٌن{]إبراهٌم:
[، و}إن ٔٗ[، و}مسنً الشٌطان{[ص:ٖٔ[، و}عبادي الشكور{]سبؤن٘ٓٔالصالحون{]األنبٌاء:
[، أسكن الٌاء فٌهن حمزة ، ووافك ابن 1ٕ[، و}إن أهلكنً هللا{]الملن:1ٖأرادنً هللا{]الزمر:

 .(ٗٔ)بً فً }لعبادي اللٌن آمنوا{ وابن عامر }آٌاتً اللٌن{ وفتحها اآلخرونعامر والكسا

                                                             

 .1ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .12ٙ/ ٖره:. ونمله ابن كثٌر فً تفس51ٌٗ/ٕ(:صٖٕٙٙ(  أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 . 22ٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٘)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .5ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .1ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 . ٖٖٓ/ٔ( النكت والعٌون:ٔٔ)
 .1ٙٙ/ٔابن كثٌر: ( تفسٌر ٕٔ)
 .25ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٗٔ)
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 .(ٔ)[، أي: لال: "وأنا أٌضاً أحًٌ وأمٌت"1ٕ٘لوله تعالى:}لَاَل : أَنَا أُْحًٌ َوأُِمٌُت{]البمرة:
 .(ٕ)لال الماسمً:" أي بالمتل والعفو عنه"

 .(ٖ)من شبت، وأترن من شبت" وعن عكرمة فً لوله: "}أنا أحًٌ وأمٌت{، ٌمول: أنا ألتل
لال الشوكانً: " فكان هلا جوابا أحمك ال ٌصح نصبه فً ممابلة حجة إبراهٌم ألنه أراد ؼٌر 
ما أراده الكافر فلو لال له ربه اللي ٌخلك الحٌاة والموت فً األجساد فهل تمدر على للن لبهت 

رى تنفٌسا لخناله وإرساال لعنان اللي كفر بادئ بدء وفً أول وهلة ولكنه انتمل معه إلى حجة أخ
 .(ٗ)المناظرة"

لال المراؼً: " أي أنا أحٌى من حكم علٌه باإلعدام بالعفو عنه ، وأمٌت من شبت إماتته 
باألمر بمتله، وهلا اإلنكار من للن الملن الجبار ٌدل على أنه لم ٌفهم لول إبراهٌم صلى َّللّا علٌه 

اء الحٌاة فً جمٌع العوالم الحٌة من نبات وحٌوان وسلم ، فإن الحٌاة فً جوابه بمعنى إنش
وفً جواب نمرول بمعنى أنه ٌكون سببا فً اإلحٌاء  -وؼٌرها ، وإزالة الحٌاة بالموت 

 .(٘)واإلماتة"
 [، فٌه وجهان:1ٕ٘ولوله تعالى:} أََنا أُْحًٌ َوأُِمٌُت{]البمرة:

ود برجلٌن فمتل أحدهما واستحٌا األول: أنه لال للن تلبٌسا، فمال أكثر المفسرٌن : دعا نمر
اآلخر فجعل ترن المتل إحٌاء له ، فانتمل إبراهٌم إلى حجة أخرى ، ال عجزا ، فإن حجته كانت 
الزمة ألنه أراد باإلحٌاء إحٌاء المٌت فكان له أن ٌمول : فؤحً من أمت إن كنت صادلا فانتمل 

 . (ٙ)إلى حجة أخرى أوضح من األولى
، وابن (ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، والربٌع(5)، وزٌد بن أسلم(1)، ومجاهد(2)روي للن عن لتادة 
 . (ٖٔ)، ودمحم بن إسحاق(ٕٔ)جرٌج

لال ابن عثٌمٌن:" والحمٌمة أنه ما أحٌا، وال أمات هنا؛ وإنما فعل ما ٌكون به الموت فً دعوى 

 .(ٗٔ)اإلماتة؛ واستبمى ما كان حٌاً فً دعواه اإلحٌاء؛ فلم ٌوِجد حٌاة من عنده"
: ولٌل: بل لال للن مكابرة؛ ٌعنً: "هو ٌعلم أنه ال ٌحًٌ، وال ٌمٌت؛ كؤنه ٌمول الثانً

إلبراهٌم: إلا كان ربن ٌحًٌ وٌمٌت فؤنا أحًٌ، وأمٌت؛ ثم إن إبراهٌم علٌه السبلم انتمل إلى أمر 
َ ٌَؤْتًِ بِالش ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَؤِْت بِهَ  ال ٌمكن الجدال فٌه، فمال:} { ا ِمَن اْلَمْغِربِ فَِإن  ّللا 

 .(٘ٔ)["1ٕ٘]البمرة:
؛ ألنه لٌ   (ٙٔ)أنه ما أراد هلا -وهللا أعلم  -لال ابن كثٌر ردا على المول األول: " والظاهر  

جوابًا لما لال إبراهٌم وال فً معناه ؛ ألنه ؼٌر مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن ٌَّدعً لنفسه 

                                                             

 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .5ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .55ٗ/ٕ(:ص2ٕٗٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .22ٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٗ)
 .52ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً:٘)
 .ٖٙٔ/ٔالبؽوي: ، وتفسٌر ٕٖٗ/٘(انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٖٗ/٘(:ص12ٖ٘(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٗٗ/٘:ص1٘()12ٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖ٘ٗ-ٖٖٗ/٘(:ص12ٙ٘( و)12٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖ٘ٗ/٘(:ص122٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٙٗ/٘(:ص121٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٙٗ/٘(:ص125٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٙٗ/٘(:ص11ٓ٘تفسٌر الطبري)( انظر: ٖٔ)
 .1ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 .1ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
 ( أي: لم ٌملها تلبٌسا.ٙٔ)



ٔٓٔ 

 

هلا الممام عناًدا ومكابرة وٌوهم أنه الفاعل لللن وأنه هو اللي ٌحًٌ وٌمٌت ، كما التدى به 
ٌِْري {"   .(ٔ)فرعون فً لوله : } َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ

لرأ جمهور المراء }أنا أحًٌ{، بطرح )األلؾ( التً بعد )النون( من: }أنا{ فً الوصل، إلا  
 :(ٕ)تلتها ألؾ مفتوحة أو مضمومة، وأثبتها نافع وابن أبً أوٌ ، كما فً لول األعشى

 فكٌؾ أنا وانتحالً المواؾ      ي بعد المشٌب كفى لان عارا
 :(ٖ)ومنه لول الشاعر
 فاعرفونً         حمٌدا لد تلّرٌت الّسناماأنا شٌخ العشٌرة 

 .(ٗ)فولفوا جمٌعا باأللؾ
لال أحمد بن موسى: " فإّن ورشا وأبا بكر بن أبً أوٌ  ولالون رووا: إثباتها فً الوصل إلا 

ِلٌٌر [ إاّل فً لوله: إِْن أَنَا إِالَّ ن5َٙلمٌتها همزة فً كل المرآن مثل: أَنَا أُْحًٌِ وأَنَا أَُخوَن، ]ٌوسؾ/ 
[ فإنه ٌطرحها فً هلا الموضع مثل سابر المّراء، وتابع أصحابه فً حلفها ُ٘ٔمبٌٌِن ]الشعراء/ 

ُ َربًِّ ]الكهؾ/  عند ؼٌر همزة، ولم ٌختلفوا فً حلفها، إلا لم تلمها همزة إال فً لوله: لِكنَّا هَُو َّللاَّ
ٖ1"](٘). 

لمتكلم، واالسم: الهمزة والنون، فؤما األلؾ لال أبو علً الفارسً:" المول فً }أََنا{ أنّه ضمٌر ا
فإنّما تلحمها فً الولؾ، كما تلحك الهاء له فً نحو: مسلمونه، فكما أّن الهاء التً تلحك للولؾ، 
إلا اتصلت الكلمة التً هً فٌها بشًء؛ سمطت، كللن هله األلؾ تسمط فً الوصل، واأللؾ فً 

للولؾ، فإلا اتصلت الكلمة التً هً فٌها بشًء، لولهم: أنا، مثل التً فً: حٌّهبل، فً أنها 
ابن واسم «: ٖ»سمطت، ألن ما ٌتصل به ٌموم ممامه. مثل همزة الوصل فً االبتداء، فً نحو 

وانطبلق، واستخراج. فكما أّن هله الهمزة إلا اتّصلت الكلمة التً هً فٌها بشًء سمطت، ولم 
بعد الهمزة، فبل تثبت الهمزة لللن؛ كللن األلؾ  تثبت، ألن ما ٌتّصل به ٌتوّصل به إلى النطك بما

فً أَنَا والهاء إلا اتصلت الكلم التً هما فٌها بشًء، سمطتا ولم ٌجز إثباتهما، كما لم تثبت به 
 .(ٙ)همزة الوصل، ألن الهمزة فً هلا الّطرؾ، مثل األلؾ والهاء فً هلا الطرؾ"

ؤْتً ِبالشَّْمِ  ِمَن اْلَمْشِرِق فَؤِْت بَِها ِمَن اْلَمؽِرِب ولوله تعالى:}لَاَل إِْبَراِهٌُم فإنَّ هللاَ ٌَ 
إن كنت  -[، أي: " فإن هللا اللي هو ربً ٌؤتً بالشم  من مشرلها ، فؤت بها 1ٕ٘{]البمرة:

 .(2)من مؽربها!" -صادلا أنن إله 
لال الماسمً:" أي إلا كنت كما تدعً من أنن تحًٌ وتمٌت فاللي ٌحًٌ وٌمٌت هو اللي 

تصرؾ فً الوجود، فً خلك لواته وتسخٌر كواكبه وحركاته. فهله الشم  تبدو كل ٌوم من ٌ
 .(1)المشرق، فإن كنت إلها كما ادعٌت فؤت بها من المؽرب"

                                                             

 .1ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 . ورواٌته فٌه:ٖ٘(دٌوانه ٕ)

 فما أنا أم ما انتحالً الموا ... ؾ بعد المشٌب كفى لان عاراً 
رده المبرد شاهداً على إثبات ألؾ أنا فً الوصل ضرورة ثم لال: ، وأو11ٕ/ ٕولكره أبو حٌان فً البحر 

 (.1ٖٗ/ ٔوالرواٌة الجٌدة: فكٌؾ ٌكون انتحال الموافً بعد .... )الكامل 
 والمعنى: ٌنفً عن نفسه ما اتهم به عند الممدوح من أنه ٌسطو على شعر ؼٌره وٌنتحله لنفسه.

 5ٖ/ ٖوابن ٌعٌش « سٌؾ العشٌرة ... حمٌداً »وفٌه:  ٓٔ/ ٔ( البٌت لحمٌد بن بحدل الكلبً، انظر المنصؾ ٖ)
، والصحاح أنن. وفً األسا  )لرى( ونسبه لحمٌد، وعنه ٖٕٕ/ ٗوشرح شواهد الشافٌة  5ٖٓ/ ٕوالخزانة 

مع التحفظ فمال: األسا  )لرى( لحمٌد، كلا ببل نسبة  ٖٖٔأثبته العبلمة المٌمنً فً دٌوان حمٌد بن ثور ص 
م، وجعله ابن عصفور من الضرابر فمال: ومنها إثبات ألؾ أنا فً الوصل إجراء لها مجرى والصواب ما تمد

 (. ٓ٘ - 5ٗالولؾ، وأنشد بٌت األعشى السابك، وبٌت حمٌد هلا )انظر الضرابر ص 
 .ٖٙٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: 22ٕ/ٔ(انظر: فتح المدٌر: ٗ)
 .5ٖ٘/ٕعة:، وانظر: الحجة للمراء السب11ٔ( السبعة فً المراءات: ٘)
 .ٖٓٙ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٙ)
 .ٕٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .5ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1)



ٕٔٓ 

 

لال الصابونً:" أي إِلا كنت تدعً األلوهٌة وأنن تحًٌ وتمٌت كما ٌفعل رب العالمٌن جل 
هللا ومشٌبته فؤطلعها من المؽرب بمدرتن  جبلله فهله الشم  تطلع كل ٌوم من المشرق بؤمر

 .(ٔ)وسلطانن ولو مرة واحدة"
لال المراؼً:" أي إن ربً اللي ٌعطى الحٌاة وٌسلبها بمدرته وإرادته ، هو اللي ٌطلع الشم  
من المشرق ، فهو المكّون لهله الكابنات على للن النظام البدٌع ، والسنن الحكٌمة التً نشاهدها ، 

ع أن تفعل كما ٌفعل ، فؽٌّر لنا شٌبا من هله النظم ، فالشم  تطلع من المشرق فإن كنت تستطٌ
 .(ٕ)فحّولها وابت بها من المؽرب"

لال النسفً:" كلمه من وجه ال ٌعاند ، وكانوا أهل تنجٌم ، وحركة الكواكب من المؽرب إلى  
النمل على الرحى  المشرق معلومة لهم ، والحركة الشرلٌة المحسوسة لنا لسرٌة كتحرٌن الماء

إلى ؼٌر جهة حركة النمل فمال : إن ربً ٌحرن الشم  لسراً على ؼٌر حركتها ، فإن كنت رباً 
 .(ٖ)فحركها بحركتها فهو أهون"

فإن لٌل : فَِلَم َعَدل إبراهٌم عن نصرة حجته األولى إلى ؼٌرها ، وهلا ٌضعؾ الحجة وال ٌلٌك 
 :(ٗ)باألنبٌاء   ففٌه جوابان 

أنه لد ظهر من فساد معارضته ما لم ٌحتج معه إلى نصرة حجته ثم أتبع للن بؽٌره أحدهما : 
 تؤكٌداً علٌه فً الحجة .

والجواب الثانً : أنه لّما كان فً تلن الحجة إشؽاب منه بما عارضها به من الشبهة أحب أنه 
 ٌحتج علٌه بما ال إشؽاب فٌه ، لطعاً له واستظهاراً علٌه.

لكون لهله الحجة ال تجري فٌها المؽالطة ال ٌتٌسر للكافر أن ٌخرج عنها لال الشوكانً: " 
 .(٘)بمخرج مكابرة ومشاؼبة"

لال الماسمً:" ولما سلن الطاؼٌة مسلن التلبٌ  والتموٌه على الرعاع، وكان بطبلن جوابه 

من الجبلء والظهور بحٌث ال ٌخفى على أحد، والتصدي إلبطاله من لبٌل السعً فً تحصٌل 
حاصل، انتمل إبراهٌم علٌه السبلم، إرساال لعنان المناظرة معه، إلى حجة أخرى ال تجري فٌها ال

 .(ٙ)المؽالطة وال ٌتٌسر للطاؼٌة أن ٌخرج عنها بمخرج مكابرة أو مشاؼبة أو تلبٌ  على العوام"
ن دلٌل ولال ابن كثٌر: ولٌل: " أن عدول إبراهٌم عن الممام األول إلى الممام الثانً، انتمال م

إلى أوضح منه ، ومنهم من لد ٌطلك عبارة ردٌة، ولٌ  كما لالوه بل الممام األول ٌكون 
كالممدمة للثانً وٌُبٌَّن بطبلن ما ادعاه نمرول فً األول والثانً ، وهلل الحمد والمنة"
(2). 

ِب{ فإن لٌل فََهبلَّ عارضه النمرود لال : }فإنَّ هللَا ٌَؤْتً ِبالشَّْمِ  ِمَن اْلَمْشِرِق فَؤِْت بَِها ِمَن اْلَمؽرِ  
 :(1)بؤن لال : فلٌؤت بها ربن من المؽرب   ففٌه جوابان
 أحدهما : أن هللا خلله بالصرؾ عن هله الشبهة.

والجواب الثانً : ولٌل: إنما لم ٌمله ألنه خاؾ أن لو سؤل للن دعا إبراهٌم ربه فكان زٌادة فً 
 فضٌحته وانمطاعه.

حٌح أن هللا صرفه عن تلن المعارضة إظهارا للحجة علٌه أو معجزة لال البؽوي: " والص
 .(5)إلبراهٌم علٌه السبلم"

 .(ٔ)[، أي: " أي تحٌر ودهش وانمطعت حجته"1ٕ٘لوله تعالى: }فَبُِهَت الَِّلي َكَفَر{]البمرة:
                                                             

 5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 . 52ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٖ)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .22ٕ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .5ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .1ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .2ٖٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٖٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5)



ٖٔٓ 

 

 .(ٕ)لال سفٌان: "فسكت، فلم ٌجبه بشًء"
 .(ٖ)ولال ابن إسحاق:" ولعت علٌه الحجة ٌعنً: نمرول"

 .(ٗ)لال ابن كثٌر: أي" خر  فبل ٌتكلم ، ولامت علٌه الحجة"
لال الماسمً:" تحٌّر ودهش وؼلب بالحجة، لما علم عجزه وانمطاعه وأنه ال ٌمدر على 

 .(٘)المكابرة فً هلا الممام"
 .(ٙ)لال المراؼً:" أي فدهش ولم ٌجد جوابا ، وكؤنما ألممه حجرا"

 .(2)بت حجته"لال الحافظ ابن كثٌر: " أي: له

ً ال ٌستطٌع  لال الصابونً:" أي أُخر  للن الفاجر بالحجة الماطعة، وأصبح مبهوتاً دهشا
 .(1)الجواب"

لال ابن عثٌمٌن:" أي تحٌر، واندهش، ولم ٌحِر جواباً؛ فؽلب إبراهٌم اللي كفر؛ ألن ولوؾ 
 .(5)الخصم فً المناظرة عجز"

للمجهول ٌمال بهته فبهت بمعنى أعجزه عن الجواب لال ابن عاشور:" و }بهت{، فعل مبنً 
[ ولال عروة ٓٗفعجز أو فاجؤه بما لم ٌعرؾ دفعه لال تعالى: بل تؤتٌهم بؽتة فتبهتهم ]األنبٌاء: 

 :(ٓٔ)العلري
 فما هو إال أن أراها فجاءة         فؤبهت حتى ما أكاد أجٌب

 .(ٔٔ)ومنه البهتان وهو الكلب الفظٌع اللي ٌبهت سامعه"
 :(ٕٔ)[، فٌه وجهان1ٕ٘وله تعالى: }فَبُِهَت الَِّلي َكَفَر{]البمرة:ول

ٌّر .  أحدهما : ٌعنً تح
 والثانً : معناه انمطع ، وهو لول أبً عبٌدة .

ولرئ : }فَبََهت الَِّلي َكَفَر{، بفتح )الباء( و)الهاء(، بمعنى: أن الملن لد بهت إبراهٌم بشبهته أي 

 سارع بالبهتان .
لال ابن جنً: لرأ أبو حٌوة )فبهت( بفتح الباء وضم الهاء، وهً لؽة فً بهت  لال الشوكانً:

بكسر )الهاء(، لال: ولرأ ابن السمٌفع فبهت بفتح )الباء( و)الهاء( على معنى: فبهت إبراهٌم اللي 

                                                                                                                                                                               

 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .55ٗ/ٕ(:ص5ٖٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
 .55ٗ/ٕ(:صٕٓٗٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .1ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .5ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .52ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
، وأصل البهت: التَّحٌُر والدهشة، والمعنى: أنه انمطع وسكت متحٌراً؛ للهاب حجته وبطبلنها. 5٘( الهدي: 2)

، 25/ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٕٗٗ/ٔ، الصحاح للجوهري: 2ٖٓ/ٔانظر: معجم مماٌٌ  اللؽة البن فار : 
، ٕٖٗ/٘، جامع البٌان للطبري: 5ٗ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: ٖٔٗ/ٔمعانً المرآن وإعرابه للزجاج: 

، مفاتٌح الؽٌب ٖٙ، المفردات للراؼب: 15ٕ/ٕب، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٘٘ٔ/ٔالبسٌط للواحدي: 
، الدرر المبثثة فً الؽرر ٕٔٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 1ٕ٘/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 5ٕ/2للرازي: 
 . ٕ٘ثة للفٌروزآبادي: المثل
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .1ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
؛ وللمجنون ٓٓٗ؛ وسمط الآللً ص 1ٕ٘/ ٔ؛ والحماسة الشجرٌة ٕٕ٘(البٌت لكثٌر عزة فً دٌوانه ص ٓٔ)

؛ ولعروة 2ٔ/ ٕ؛ وخزانة األدب ٕٓ٘/ ٗ؛ واألؼانً ٖٕٔ؛ ولؤلحوص فً ملحك دٌوانه ص 5ٗفً دٌوانه ص 
فجاءة: بؽتة. أبهت: أدهش وأتحٌر،  .ٕٙٙ؛ والشعر والشعراء ص ٔٙ٘، ٓٙ٘/ 1ن حزام فً خزانة األدب ب

 .الكبلم والمعنى: إلا ما لصدت الحبٌبة، لم ٌكن منً إال أن أفاجؤ برإٌتها فٌعمد لسانً، وكؤنً ؼٌر لادر على
 .ٖٗ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٔٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
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كفر، فاللي فً موضع نصب، لال: ولد ٌجوز أن ٌكون )بهت( بفتحهما لؽة فً )بهت(، وحكى 
 .(ٔ)ش لراءة)فبهت(، بكسر )الهاء(، لال: واألكثر بالفتح فً )الهاء("أبو الحسن األخف

لال ابن عطٌة: " ولد تؤول لوم فً لراءة من لرأ فَبُِهَت بفتحهما أنه بمعنى سب وللؾ، وأن  
 .(ٕ)نمرود هو اللي سب إبراهٌم حٌن انمطع ولم تكن له حٌلة"

مل: فبهت اللي حاج، إشعار بؤن تلن ولال سبحانه}فبهت اللي كفر{، ولم ٌ لال الشوكانً: "
 .(ٖ)المحاجة كفر"

[،" أي: ال ٌلهمهم الحجة 1ٕ٘لوله تعالى: لوله تعالى:}وهللاُ الَ ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{]البمرة: 
 .(ٗ)والبٌان فً ممام المناظرة والبرهان بخبلؾ أولٌابه المتمٌن"

 .(٘)الحجة عند الخصومة ، لما هم علٌه من الضبللة"لال دمحم بن إسحاق : "أي : ال ٌهدٌهم فً 
 .(ٙ)وعن السدي:" }وهللا ال ٌهدي الموم الظالمٌن{ لال: إلى اإلٌمان"

لال الطبري:" وهللا ال ٌهدي أهل الكفر إلى حجة ٌدحضون بها حجة أهل الحك عند المحاجة 
 .(2)والمخاصمة ، ألن أهل الباطل حججهم داحضة"

: ال ٌلهمهم حجة وال برهاًنا بل حجتهم داحضة عند ربهم ، وعلٌهم ؼضب لال ابن كثٌر:" أي 
 .(1)ولهم علاب شدٌد"

 .(5)لال الواحدي:" ال ٌجعل جزاءهم على ظلمهم أن ٌهدٌهم"
ٌِْهْم َؼَضٌب  تُُهْم داِحَضةٌ ِعْنَد َربِِّهْم َوَعلَ لال الماسمً:" أي ال ٌلهمهم حجة وال برهانا. بل ُحجَّ

 .(ٓٔ)["ٌٙٔب َشِدٌٌد ]الشورى: َولَُهْم َعلا
 .(ٔٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي: ال ٌوفمهم للهداٌة"

لال ابن عطٌة: " إخبار لدمحم علٌه السبلم وأمته، والمعنى: ال ٌرشدهم فً حججهم على ظلمهم، 
ألنه ال هدى فً الظلم، فظاهره العموم، ومعناه الخصوص، كما لكرنا، ألن هللا لد ٌهدي 

 .(ٕٔ)والرجوع إلى اإلٌمان. وٌحتمل أن ٌكون الخصوص فٌمن ٌوافً ظالما"الظالمٌن بالتوبة 
لال الراؼب:" أي : ال ٌمبلون منه هداٌته لهم ، وإلا لم ٌمبلوا منه لم ٌعطهم ، وإلا لم ٌعطهم 
فهو لم ٌهدهم ، وأٌضا فالظلم هاهنا مناؾ للهداٌة ، فإنه جحود أالء هللا ، واالمتناع من لبولها 

 .(ٖٔ)تضً تحري العدالة ، فإلا الهداٌة والظلم كالمتضادٌن ال ٌجتمعان"والهداٌة تم
لال المراؼً: " أي إن َّللّا ال ٌهدى من أعرض عن لبول الهداٌة ، ولم ٌنظر فً الدالبل التً 
توصل إلى معرفة الحك وٌستسلم للطاؼوت ، وٌترن ما أعطاه َّللّا من الفهم ، اتباعا لهواه 

 . (ٗٔ)ما هو فٌه ، وهو حٌنبل لد ظلم نفسه وضّل صبلال بعٌدا"وشهواته التً تزٌن له 
لال ابن عاشور:" وإنما انتفى هدي هللا لموم الظالمٌن ألن الظلم حابل بٌن صاحبه وبٌن التنازل 
إلى التؤمل من الحجج وإعمال النظر فٌما فٌه النفع إل اللهن فً شاؼل عن للن بزهوه وؼروره، 

                                                             

 .21ٕ/ٔفتح المدٌر: ( ٔ)
 .2ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .21ٕ/ٔ( الفتح المدٌر: ٖ)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .55ٗ/ٕ(:صٕٓٗٙ، وابن أبً حاتم)1ٖٗ/٘(:ص11ٔ٘( أخرجه الطبري فً تفسٌره)٘)
 .ٕٙ/ٕ( الدر المصون: ٙ)
 .2ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .1ٙٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .2ٕٖ/ٔالوسٌط: ( التفسٌر 5)
 .5ٙٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .2ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٓٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٔ)
 .52ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً:ٗٔ)
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جادلة والمناظرة فً إثبات العمابد، والمرآن مملوء بللن، وأما ما نهً واآلٌة دلٌل على جواز الم
 .(ٔ)عنه من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصب وتروٌج الباطل والخطإ"

لال الطبري: ")الظلم(: وضع الشًء فً ؼٌر موضعه، والكافر وضع جحوده ما جحد فً 
 .(ٕ)ؼٌر موضعه ، فهو بللن من فعله ظالم لنفسه"

 :(ٖ)[، وجهٌن1ٕ٘لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}وهللاُ الَ ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{]البمرة:ولد 
 أحدهما : ال ٌعٌنهم على نصرة الظلم .
 والثانً : ال ٌُخّلُِصهم من عماب الظلم . 

 :(ٗ)وٌحتمل الظلم هنا وجهٌن 
 أحدهما : أنه الكفر خاصة .
 ك إلى الباطل .والثانً : أنه التعدي من الح

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: ببلؼة المرآن الكرٌم فً عرض األمور العجٌبة معرض التمرٌر،  - ٔ

ٌثٌر اهتمام اإلنسان؛ « االستفهام»ٌحمل المخاَطب على اإللرار؛ و« التمرٌر»واالستفهام؛ ألن 
 فجمع بٌن االستفهام، والتمرٌر.

إلى هلا المبلػ اللي بلؽه هلا الطاؼٌة؛ وهو إنكار ومنها: بٌان كٌؾ تصل الحال باإلنسان  - ٕ
 الحك لمن هو مختص به، وادعاإه المشاركة؛ لموله: } أنا أحًٌ وأمٌت {.

ومنها: أن المحاجة إلبطال الباطل، وإلحماق الحك من ممامات الرسل؛ لموله تعالى: } ألم  - ٖ
 تر إلى اللي حاج إبراهٌم فً ربه {.

أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتعلم طرق المناظرة، والمحاجة؛ ألنها سُلَّم،  ومنها: اإلشارة إلى - ٗ
ولو  -ووسٌلة إلحماق الحك، وإبطال الباطل؛ ومن طالع كتب شٌخ اإلسبلم ونحوها تعلَّم المناظرة 

 لم ٌدرسها فناً.
هللا ومنها: أن النعم لد تكون سبباً للطؽٌان؛ ألن هلا الرجل ما طؽى وأنكر الخالك إال ألن  - ٘

آتاه الملن؛ ولهلا أحٌاناً تكون األمراض نعمة من هللا على العبد؛ والفمر والمصابب تكون نعمة 
على العبد؛ ألن اإلنسان إلا دام فً نعمة، وفً رؼد، وفً عٌش هنًء فإنه ربما ٌطؽى، وٌنسى 

 هللا عز وجل.
  الملن {.ومنها: صحة إضافة الملكٌة لؽٌر هللا؛ لموله تعالى: } أن آتاه هللا - ٙ
ومنها: أن ملن اإلنسان لٌ  ملكاً لاتٌاً من عند نفسه؛ ولكنه معطى إٌاه؛ لموله تعالى: } أن  - 2

آتاه هللا الملن{؛ وهله اآلٌة كموله تعالى: }لل اللهم مالن الملن تإتً الملن من تشاء{ ]آل عمران: 
ٕٙ. ] 
لال مفتخراً، ومعتزاً أمام هلا الطاؼٌة: } ربً {؛ ، حٌث -ملسو هيلع هللا ىلص-ومنها: فضٌلة إبراهٌم  - 1

 فؤضافه إلى نفسه، كؤنه ٌفتخر بؤن هللا سبحانه وتعالى ربه.
ومنها: إثبات األفعال االختٌارٌة هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } ٌحًٌ وٌمٌت {؛ وهله  - 5

أصل لها؛ ألنهم لالوا:  المسؤلة أنكرها كثٌر من علماء الكبلم؛ وعللوا للن بعلل علٌلة؛ بل مٌتة ال
 إن الحوادث ال تموم إال بحادث؛ وإن الحوادث إن كانت كماالً كان فمدها نمصاً؛ وإن كانت نمصاً 
فكٌؾ ٌتصؾ هللا بها! إلاً هً ممتنعة؛ ألنها نمص على كل تمدٌر؛ وحٌنبٍل ٌجب أن ننزه هللا عنها، 

مجرد « دث ال تموم إال بحادثالحوا»وأن تكون ممتنعة علٌه؛ والجواب عن للن أن لولكم: 
دعوى؛ ونحن نعلم أن الحوادث تحدث منا، ولكنها لٌست سابمة بسبمنا؛ وال ٌعد للن فٌنا نمصاً؛ 
فالحوادث تحدث بعد َمن أحدثها؛ وال مانع من للن؛ فمن الممكن أن ٌكون المتصؾ بها لدٌماً 

                                                             

 .ٖٗ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٔ)
 .2ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖٖٓ/ٔوالعٌون: ( انظر: النكت ٗ)
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ً »وهً حادثة؛ وأما لولكم:  ؛ وإن كانت نمصاً فكٌؾ ٌوصؾ إنها إن كانت كمااًل كان فمدها نمصا
  فنمول: هً كمال حال وجودها؛ فإلا التضت الحكمة وجودها كان وجودها هو الكمال؛ «بها

 وإلا التضت الحكمة عدمها كان عدمها هو الكمال.
ومن فوابد اآلٌة: أن اإلحٌاء واإلماتة بٌد هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } ٌحًٌ وٌمٌت {؛  - ٓٔ

هللا عز وجل، وال تخؾ، وال تمدر أسباباً وهمٌة؛ مثبلً دعٌت إلى أّي عمل صالح  إلاً فاعتمد على
فملت: أخشى إن عملت هلا العمل أن أموت؛ نمول: هلا إلا كان مجرد وهم فإن هله الخشٌة ال 

 ٌنبؽً أن ٌبنً علٌها حكماً، بحٌث تمنعه من أمر فٌه مصلحته، وخٌره.
ٌكابر فٌدعً ما ٌعلم ٌمٌناً أنه ال ٌملكه؛ لمول الرجل ومنها: أن اإلنسان المجادل لد  - ٔٔ

الطاؼٌة: } أنا أحًٌ وأمٌت {؛ ومعلوم أن هلا إنما لاله فً مضاٌمة المحاجة؛ واإلنسان فً 
مضاٌمة المحاجة ربما ٌلتزم أشٌاء هو نفسه لو رجع إلى نفسه لعلم أنها ؼٌر صحٌحة؛ لكن ضٌك 

 ، أو إثباتاً.المناظرة أوجب له أن ٌمول هلا إنكاراً 
، وجودته فً المناظرة سواء للنا: إن هلا من باب االنتمال من -ملسو هيلع هللا ىلص-ومنها: حكمة إبراهٌم  - ٕٔ

 حجة إلى أوضح منها، أو للنا: إنه من باب تفرٌع حجة على حجة.
ً لها ب - ٖٔ لاتها؛ ومنها: الرد على علماء الهٌبة اللٌن ٌمولون: إن إتٌان الشم  لٌ  إتٌانا

ولكن األرض تدور حتى تؤتً هً على الشم ؛ ووجه الرد أن إبراهٌم لال: } فإن هللا ٌؤتً 
بالشم  من المشرق {؛ إلاً هللا أتى بها من المشرق؛ وهم ٌمولون: إن هللا لم ٌؤت بها من 
 المشرق؛ ولكن األرض بدورتها اطلعت علٌها؛ ونحن نمول: إن هللا لم ٌمل: إن هللا ٌدٌر األرض
حتى تُرى الشم  من المشرق؛ فؤدرها حتى تُرى من المؽرب! وٌجب علٌنا أن نؤخل فً هلا 
األمر بظاهر المرآن، وأال نلتفت لمول أحد مخالؾ لظاهر المرآن؛ ألننا متعبدون بما ٌدل علٌه 
المرآن؛ هلا من جهة؛ وألن اللي أنزل المرآن أعلم بما خلك: لال هللا تعالى: }أال ٌعلم من خلك 

، «تطلع»، و«تؤتً»[ ؛ فإلا كان ٌمول فً كبلمه إن الشم : ٗٔوهو اللطٌؾ الخبٌر{ ]الملن: 
؛ كل هله األفعال ٌضٌفها إلى الشم ؛ لمالا نحن نجعلها «تتوارى»، و«تزول»، و«تؽرب»و

على العك  من للن، ونضٌفها إلى األرض!!! وٌوم المٌامة سٌمول هللا لنا: }مالا أجبتم المرسلٌن{ 
[ ؛ ال ٌمول: مالا أجبتم العالم الفلكً الفبلنً؛ على أن علماء الفلن لدٌماً، وحدٌثاً ٘ٙصص: ]الم

مختلفون فً هلا؛ لم ٌتفموا على أن األرض هً التً بدورانها ٌكون اللٌل، والنهار؛ وما دام 
إن »األمر موضع خبلؾ بٌن الفلكٌٌن أنفسهم؛ فإننا نمول كما نمول لعلماء الشرع إلا اختلفوا: 

؛ بل نمول: لو جاء علماء الفلن بؤجمعهم ما عدلنا عن «تنازعتم فً شًء فردوه إلى هللا والرسول
ولولن الحك:  -ظاهر المرآن حتى ٌتبٌن لنا أمر محسو ؛ وحٌنبل نمول لربنا إلا اللٌناه: إنن للت 

[ ؛ ونحن ما وسعنا ٙٔ} ال ٌكلؾ هللا نفساً إال وسعها {، وللت: }اتموا هللا ما استطعتم{ ]التؽابن: 
[ أي إلا طلعت رأي العٌن؛ ال 2ٔإال أن نمول: إن لولن: } وترى الشم  إلا طلعت { ]الكهؾ: 

فً حمٌمة الوالع؛ ألننا علمنا بحسنا، وبصرنا بؤن اللي ٌكون به تعالب اللٌل، والنهار هو دوران 
نً أرى أنه ال ٌجوز األرض؛ أما والح  لم ٌدل على هلا؛ ولكنه مجرد ألٌسة ونظرٌات، فإن

 ألحد أن ٌعدل عن كبلم ربه اللي خلك، واللي أنزل المرآن تبٌاناً لكل شًء لمجرد لول هإالء.
 ومن فوابد اآلٌة: أن الحك ال تمكن المجادلة فٌه؛ لموله تعالى: } فبهت اللي كفر {. - ٗٔ
كفر {؛ وهله هً  ومنها: إثبات أن من جحد هللا فهو كافر؛ لموله تعالى: } فبهت اللي - ٘ٔ

 النكتة فً اإلظهار ممام اإلضمار؛ ألجل أن نمول: كل من جادل كما جادل هلا الرجل فهو كافر.
ومنها: اإلشارة إلى أن محاجة هلا الرجل محاجة بباطل؛ لموله تعالى: } اللي كفر {؛  - ٙٔ

ن كفروا بالباطل ألن اللٌن كفروا هم اللٌن ٌحاجون حجة باطلة؛ لال هللا تعالى: }وٌجادل اللٌ
 [.٘لٌدحضوا به الحك{ ]الكهؾ: 

ومنها: الرد على المدرٌة؛ لموله تعالى: } وهللا ال ٌهدي الموم الظالمٌن {؛ ألنهم ٌمولون:  - 2ٔ
 إن اإلنسان حّر: ٌهتدي بنفسه، وٌضل بنفسه؛ وهله اآلٌة واضحة فً أن الهداٌة بٌد هللا.
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الى: } وهللا ال ٌهدي الموم الظالمٌن {؛ ومن الظلم أن ومنها: التحلٌر من الظلم؛ لموله تع - 1ٔ
ٌتبٌن لن الحك فتجادل لنصرة لولن؛ ألن العدل أن تنصاع للحك، وأال تكابر عند وضوحه؛ ولهلا 
ضل من ضل من أهل الكبلم؛ ألنه تبٌن لهم الحك؛ ولكن جادلوا؛ فبموا على ما هم علٌه من 

 ضبلل.
ه عن أحد إال إلا كان هلا الممنوع هو السبب؛ لموله تعالى: } ومنها: أن هللا ال ٌمنع فضل - 5ٔ

وهللا ال ٌهدي الموم الظالمٌن {؛ فلظلمهم لم ٌهدهم هللا؛ وهلا كموله تعالى: }فلما زاؼوا أزاغ هللا 
 [ .٘للوبهم{ ]الصؾ: 

بالظلم؛  ومنها: أنه كلما كان اإلنسان أظلم كان عن الهداٌة أبعد؛ ألن هللا علك نفً الهداٌة - ٕٓ
 وتعلٌك الحكم بالظلم ٌدل على علٌته؛ وكلما لوٌت العلة لوي الحكم المعلك علٌه.

ومنها: أن من أخل بالعدل كان حرٌاً بالهداٌة؛ لمفهوم المخالفة فً لوله تعالى: } وهللا ال  - ٕٔ
عز  ٌهدي الموم الظالمٌن {؛ فإلا كان الظالم ال ٌهدٌه هللا، فصاحب العدل حري بؤن ٌهدٌه هللا

ؼالباً ٌُهدى، وٌوفّك للهداٌة؛  -والحك هو العدل  -وجل؛ فإن اإلنسان اللي ٌرٌد الحك وٌتبع الحك 
من تدبر »ولهلا لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً العمٌدة الواسطٌة عبارة من أحسن العبارات؛ لال:

مرآن منطولاً، ؛ وهله كلمة مؤخولة من ال(ٔ)«المرآن طالبا للهدى منه تبٌن له طرٌك الحك
  ومفهوماً.

 المرآن
ُ بَْعَد َمْوتَِها فَ  ًٌِ َهِذِه ّللا  ًَ َخاِوٌَةٌ َعلَى عُُروِشَها لَاَل أَن ى ٌُْح ؤََماتَهُ }أَْو َكال ِذي َمر  َعلَى لَْرٌٍَة َوِه

ُ ِمائَةَ َعاٍم ثُم  بَعَثَهُ لَاَل َكْم لَبِثَْت لَاَل لَبِثُْت ٌَْوماً أَْو بَعْ  َض ٌَْوٍم لَاَل بَْل لَبِثَْت ِمائَةَ َعاٍم فَاْنظُْر إِلَى ّللا 
َف َطعَاِمَن َوَشَرابَِن لَْم ٌَتََسن ْه َواْنظُْر إِلَى ِحَماِرَن َوِلنَْجعََلَن آًٌَة ِللن اِس َواْنظُْر إِلَى اْلِعَظاِم كَ  ٌْ

ا تَبٌَ َن لَهُ لَالَ  ٍء لَِدٌٌر{ ]البمرة: نُْنِشُزَها ثُم  نَْكسُوَها لَْحماً فَلَم  ًْ َ َعلَى كُّلِ َش  [2ٕ٘أَْعلَُم أَن  ّللا 

 التفسٌر:
مثل اللي مرَّ على لرٌة لد تهدَّمت دورها، وَخَوْت على عروشها،  -أٌها الرسول-أو هل رأٌت 

فمال: كٌؾ ٌحًٌ هللا هله المرٌة بعد موتها  فؤماته هللا مابة عام، ثم ردَّ إلٌه روحه، ولال له: كم 
لدر الزمان اللي لبثت مٌتًا  لال: بمٌت ٌوًما أو بعض ٌوم، فؤخبره بؤنه بمً مٌتًا مابة عام، وأمره 
أن ٌنظر إلى طعامه وشرابه، وكٌؾ حفظهما هللا من التؽٌُّر هله المدة الطوٌلة، وأمره أن ٌنظر 

نا ، أي: داللة إلى حماره كٌؾ أحٌاه هللا بعد أن كان عظاًما متفرلة  ولال له: ولنجعلن آٌة لل
ظاهرة على لدرة هللا على البعث بعد الموت، وأمره أن ٌنظر إلى العظام كٌؾ ٌرفع هللا بعضها 
على بعض، وٌصل بعضها ببعض، ثم ٌكسوها بعد االلتبام لحًما، ثم ٌعٌد فٌها الحٌاة  فلما اتضح 

  .له للن ِعٌانًا اعترؾ بعظمة هللا، وأنه على كل شًء لدٌر، وصار آٌة للنا
لال الماسمً: هله اآلٌة " استشهاد على ما لكر تعالى من والٌته للمإمنٌن وتمرٌر له،  

 .(ٕ)معطوؾ على الموصول السابك"
لال المراؼً: " ولد أبهم َّللّا المرٌة فلم ٌلكر مكانها وال الماّر علٌها ، بل التصر على  

 .(ٖ)ال ٌشؽل المارئ أو السامع به"موضع العبرة ، وما به تموم الحجة ولم ٌعن بما فوق للن حتى 
[، " أي: أرأٌت مثل اللي مّر على 5ٕ٘لوله تعالى:} أَْو َكالَِّلي َمرَّ َعلَى لَْرٌٍَة{]البمرة: 
 .(ٗ)لرٌة"

                                                             
 .2ٖٔ/ٖمجموع الفتاوى: (ٔ)
 .52ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .55ٗ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
}المرٌة{، مؤخولة من المَْري؛ وهً الجمع؛ وتطلك على النا  المجتمعٌن فً . وٓٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)

}لالوا إنا مهلكوا أهل هله المرٌة{ فمثبلً فً لوله تعالى:  -حسب السٌاق  -البلد؛ وتطلك على البلد نفسها 
[ المراد بـ }المرٌة{ هنا المساكن؛ ألنه تعالى لال: }أهل هله المرٌة{ ؛ وأما فً لوله تعالى: ٖٔ]العنكبوت: 

هنا أهلها؛ والدلٌل لوله تعالى: }أهلكناها{ ، ولوله « المرٌة»}فكؤٌن من لرٌة أهلكناها وهً ظالمة{ فالمراد بـ 
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[ عطؾ على لوله : } أَلَْم تََر إِلَى 5ٕ٘لوله:}أَْو َكالَِّلي َمرَّ َعلَى لَْرٌٍَة{]البمرة: لال الطبري: " 
إِْبَراِهٌَم فًِ َربِِّه{، وإنما عطؾ لوله :} أَْو َكالَِّلي {على لوله : } إِلَى الَِّلي َحاجَّ إِْبَراِهٌَم الَِّلي َحاجَّ 

فًِ َربِِّه{، وإن اختلؾ لفظاهما ، لتشابه معنٌٌهما. ألن لوله : } أَلَْم تََر إَِلى الَِّلي َحاجَّ إِْبَراِهٌَم ِفً 
 ، كاللي حاج إبراهٌم فً ربه   ثم عطؾ علٌه بموله : } أَْو َربِِّه{، بمعنى : هل رأٌت ، ٌا دمحم

َكالَِّلي َمرَّ َعلَى لَْرٌٍَة{، ألن من شؤن العرب العطؾ بالكبلم على معنى نظٌر له لد تمدمه ، وإن 
 .(ٔ)خالؾ لفظه لفظه"

المستشهد لال الماسمً:" وإٌثار )أو( الفارلة على )الواو( الجامعة لبلحتراز عن توهم اتحاد 
علٌه من أول األمر. والكاؾ إما اسمٌة جًء بها للتنبٌه على تعدد الشواهد وعدم انحصارها فٌما 

 .(ٕ)لكر"
 :(ٖ)واتفك أهل العلم بؤن }أو{ للعطؾ حمبل على المعنى، واختلفوا فً التمدٌر على لولٌن

فً ربه ، أو كاللي  األول: فعند الكسابً والفراء، ٌكون التمدٌر: هل رأٌت كاللي حاج إبراهٌم
 مر على لرٌة.

الثانً: ولال المبرد : المعنى ألم تر إلى اللي حاج إبراهٌم فً ربه ، ألم تر من هو كاللي مر 
 على لرٌة. فؤضمر فً الكبلم من هو.

{ بفتح الواو ، وهً واو العطؾ دخل  لال المرطبً: "ولرأ أبو سفٌان بن حسٌن }أَْو َكالَِّلي َمرَّ
 .(ٗ)ستفهام اللي معناه التمرٌر"علٌها ألؾ اال

 : (٘)واختلفوا فً اللي مر على لرٌة على خمسة ألاوٌل 
، (ٓٔ)، والربٌع(5)، ولتادة(1)، وسلٌمان بن برٌدة(2)، لاله ناحٌة بن كعب(ٙ)أحدها : أنه عزٌز 

 .(ٔ)، وعلً بن أبً طالب(ٗٔ)، وابن عبا (ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)وعكرمة

                                                                                                                                                                               

ً البلد التً هً محل مجتمع تعالى: }وهً ظال مة{ : وهلا ال ٌوصؾ به البلد، فتبٌن أن المرٌة ٌراد بها أحٌانا
على حسب السٌاق؛ وكما لال أوالد ٌعموب ألبٌهم: }واسؤل المرٌة التً كنا  -النا ؛ وٌراد بها الموم المجتمعون 
أهلها؛ والدلٌل لوله تعالى: }واسؤل المرٌة{ ؛ [ : فالمراد بـ }المرٌة{ هنا 1ٕفٌها والعٌر التً ألبلنا فٌها{ ]ٌوسؾ: 

تطلك على أهل المرٌة بنص « المرٌة»ألن السإال ال ٌمكن أن ٌوجه إلى المرٌة التً هً البناء؛ وإلا كانت 
« المرٌة»المرآن فبل حاجة إلى أن نمول: هلا مجاز أصله: واسؤل أهل المرٌة؛ ألنا رأٌنا فً المرآن الكرٌم أن 

 [.11ٕ/ٖكنون.]انظر:  تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٌراد بها السا
 .1ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .2ٖٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٖٗ٘-ٗ٘/ٔ، وتفسٌر الراؼب األصفهانً: 11ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .11ٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
وما  ٓٓ٘/ٕوما بعدها، وتفسٌر ابن أبً حاتم:  5ٖٗ/٘، وتفسٌر الطبري: 12ٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٘)

 بعدها.
(لال السٌوطً: "أخرج اسحك بن بشر وابن عساكر عن الحسن لال: كان أمر عزٌر وبختنصر فً الفترة". ٙ)

 [.5ٕ/ٕ]الدر المنثور: 
ولال: "وأخرج إسحك وابن عساكر عن عطاء بن أبً رباح لال: كان أمر عزٌر بٌن عٌسى ودمحم". ]الدر 

 [.5ٕ/ٕالمنثور: 
ولال أٌضا: "أخرج اسحك بن بشر وابن عساكر عن وهب بن منبه لال: كانت لصة عزٌر وبختنصر بٌن عٌسى 

 [.5ٕ/ٕوسلٌمان".]الدر المنثور: 
 .5ٖٗ/٘(:ص11ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٖٗ/٘(:ص11ٖ٘(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5ٖٗ/٘(:ص11ٗ٘( و)11٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٖٗ/٘(:ص11ٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٖٗ/٘(:ص112٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٓٗٗ/٘(:ص111٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٓٗٗ/٘(:ص115٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٓٗٗ/٘(:ص15ٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
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 .(٘)، وبكر بن مضر(ٗ)، وعبدهللا بن عبٌد بن عمٌر(ٖ)، وهو لول وهب(ٕ)إْرمٌاءوالثانً : أنه 
 .(ٙ)والثالث : أنه الَخِضر ، وهو لول ابن إسحاق

 .(2)والرابع: ولٌل أنه حزلٌل بن بوزا. روي للن عن سلٌمان بن دمحم األسلمً السٌاري الجاري
وهو الظاهر النتظامه مع نمرول فً ولال الزمخشري: "والمار كان كافرا بالبعث ، الخام : 

 .(1)سلن ولكلمة االستبعاد التً هً : أنى ٌحٌى"
لال الطبري: " وال بٌان عندنا من الوجه اللي ٌصح من لِبَِلِه البٌان على اسم لابل للن.  

وجابز أن ٌكون للن عزٌرا ، وجابز أن ٌكون أورمٌا ، وال حاجة بنا إلى معرفة اسمه ، إل لم 
ود باآلٌة تعرٌؾ الخلك اسم لابل للن ، وإنما الممصود بها تعرٌؾ المنكرٌن لدرة هللا ٌكن الممص

 .(5)على إحٌابه خلمه بعد مماتهم ، وإعادتهم بعد فنابهم"
ولٌل هو عزٌز أو الخضر ، أراد أن ٌعاٌن إحٌاء الموتى لٌزداد بصٌرة  ولد لال الزمخشري: "

أنى ٌحًٌ اعتراؾ بالعجز عن معرفة طرٌمة اإلحٌاء ، كما طلبه إبراهٌم علٌه السبلم. ولوله : 
 .(ٓٔ)واستعظام لمدرة المحًٌ"

 : (ٔٔ)واختلفوا فً )المرٌة( على ثبلثة الوال
ر ، وهلا لول وهب األول: هً بٌت الممد ، لما خّربه بُْختنصَّ
، (ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)ولتادة (ٕٔ)

 .(ٙٔ)، والربٌع بن أن (٘ٔ)وعكرمة
 . (2ٔ)منها األلوؾ حلر الموت ، لاله ابن زٌدوالثانً : أنها التً خرج 

                                                                                                                                                                               

 .ٓٓ٘/ٕ(:صٕٔٗٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
: عن "ابن إسحاق ، لال : اسم الخضر فٌما كان وهب بن منبه ٓٗٗ/٘(:ص15ٔ٘بسنده)( وأخرج الطبري ٕ)

 أورمٌا بن حلمٌا ، وكان من سبط هارون بن عمران". -ٌزعم عن بنً إسرابٌل 
 وما لبلها. 5ٗٔ/ٔثم رده ونمضه فً تارٌخه:

 .ٓٗٗ/٘(:ص15ٗ٘( و)15ٖ٘( و)15ٕ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٓٓ٘/ٕ(:صٖٕٗٙ، و تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٗٗ/٘(:ص15ٙ٘( و)15٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٓٗٗ/٘(:ص152٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٓٗٗ/٘(:ص15ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٓٓ٘/ٕ(:صٕٕٗٙ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2)
ٌكلمه هللا  للت  . لال الزمخشري: " فإن للت : فإن كان المار كافرا فكٌؾ ٌسوغ أن2ٖٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 1)

 [.1ٖٓ/ٔ: كان الكبلم بعد البعث ولم ٌكن إل لان كافرا".]تفسٌر الكشاؾ: 
علّك الؽمام أحمد بن دمحم المعروؾ بابن المنٌر، لاببل:" وهلا سإال عجٌب ، والجواب عنه أعجب منه ، ومن سلم 

 أصل  لهلا السابل أن هللا تعالى ال ٌسوغ أن ٌكلم الكافر  وهل هلا إال خطب ببل
ألٌ  أن إبلٌ  رأ  الكفر ومعدنه ومع هلا لال هللا تعالى : )فاخرج منها فإنن رجٌم ...( إلى آخر اآلٌة وٌمول 
تعالى للكفار وهم بٌن أطبالها ٌعلبون )اخسإا فٌها وال تكلمون( وألن هلا األمر متٌمن ولوعه فضبل عن جوازه 

نى وال ٌكلمهم بما ٌسرهم وٌنفعهم. هلا وجه تعجبً من السإال. أول العلماء لوله تعالى : )وال ٌكلمهم هللا( بمع
وأما الجواب فمد أسلفت آنفا رده بؤن إٌمان هلا المار على المول بؤنه كان كافرا إنما حصل فً آخر المصة بعد 

 وجوابا أن تبٌنت له اآلٌات. وأما كبلم هللا تعالى فمن أول المصة. للت : الزمخشري كفانا مإنة هلا الفضل سإاال
 ([.ٔ/ الهامش)1ٖٓ/ٔوهللا المستعان".]تفسٌر الكشاؾ: 

 .ٕٗٗ-ٔٗٗ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .2ٖٓ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ: ٓٔ)
 .2ٖٓ/ٔوما بعدها، وتفسٌر الكشاؾ:  ٕٗٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/٘(:ص55٘( و)155٘( و)151٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٗٗ/٘(:ص5ٓٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .٘ٗٗ/٘(:ص5ٓٙ٘، و)ٖٗٗ/٘(:ص5ٕٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٗٗ/٘(:ص5ٖٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٗٗ/٘(:ص5ٓٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
. لال الطبري: " حدثنً ٌون  ، لال : أخبرنا ابن وهب ، لال : ٗٗٗ/٘(:ص5ٓ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)

تعالى لكره : }أَلَْم تََر إِلَى الَِّلٌَن َخَرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم َوهُْم أُلُوٌؾ{ ، لال : لرٌة كان نزل لال ابن زٌد فً لول هللا 
ُ ُموتُوا{، فً المكان اللي  بها الطاعون ثم التص لصتهم التً لكرناها فً موضعها عنه ، إلى أن بلػ}فَمَاَل لَُهُم َّللاَّ
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 .(ٔ)والثالث:  وحكى النماش أن لوما لالوا هً "المإتفكة"
 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" فالمشهور أنها بٌت الممد  مر علٌها بعد تخرٌب بختنصر لها ولتل أهلها"

ًَ َخاِوٌَةٌ{]البمرة:  .(ٖ)موفها"[، أي:" خالٌة سالطة حٌطانها على س5ٕ٘ولوله تعالى:}َوِه
 .(ٗ)لال الطبري: أي: " وهً خالٌة من أهلها وسكانها"

 (٘)لال ابن حجر:" أي: ال أنٌ  فٌها"
 . (ٙ)لال ابن كثٌر:" أي : لٌ  فٌها أحد من لولهم : خوت الدار تخوي خواًء وُخوٌا

لال الراؼب:" الخو : خلو الوعاء ، ٌمال : خلت الدار ، تخوي خواء ، وخوي النجم وأخوى 
ً بللن ، وأخوي أبلػ من خوي ، كما أن أسمً أبلػ من إل ا لم ٌكن منه عند سموطه مطر تشبٌها

سمى ، وخوي جوؾ فبلن خوي ، والتخوٌة : ترن ما بٌن الشٌبٌن خالٌاً...والعرش : ما ارتفع 
ًً ، أو عبر به عن أمر  َ من البناء ، وٌمال للن للسمؾ والسطح ، وسمً السرٌر به تشبٌها

لٌل : استوى عرشه ، وتل عرشه ، والتعرٌش بناء للن وبه شبهه تعرٌش الكرم ، اإلنسان ، و
وسمً المعررش منه عرٌشاً ، ولٌل : عرش الحمار إلا رفع رأسه وجعله كعرش ، وعرشان 

 .(2)الفر  شعر عرفه تشبٌها بعرٌش الكرٌم"
 : (1)[، لوالن5ٕ٘ولكر أهل التفسٌر فً تفسٌر لوله} َخاِوٌَةٌ {]البمرة:

أحدهما : الخراب ، من: َخِوي البٌت بكسر الواو ٌَْخِوي ِخَوى إلا سمط. وهو لول ابن عبا 
(5) 

 (٘ٔ)والواحدي (ٗٔ)، واختٌار ابن جرٌر(ٖٔ)وابن لتٌبة (ٕٔ)والسدي (ٔٔ)والربٌع (ٓٔ)والضحان
 .(ٕ)وصدٌك خان

                                                                                                                                                                               

حٌاهم هللا ، }إن هللا للو فضل على النا  ولكن أكثر النا  ال ٌشكرون{ ] لهبوا ٌبتؽون فٌه الحٌاة،  فماتوا ثم أ
[، لال : ومر بها رجل وهً عظام تلوح ، فولؾ ٌنظر ، فمال : " أنَّى ٌحًٌ هله هللا بعد ٖٕٗسورة البمرة : 

 موتها ، فؤماته هللا مابة عام ثم بعثه " إلى لوله }لم ٌتسنه{ ".
بن زٌد، لاببل: " ولول ابن زٌد ال ٌبلبم الترجمة، ألن اإلشارة بهله على ممتضى واعترض ابن عطٌة على لول ا 

الترجمة هً إلى المكان، وعلى نف  المول هً إلى العظام واألجساد، وهلا المول من ابن زٌد منالض أللفاظ 
، وإحٌاإها إنما هو اآلٌة، إل اآلٌة إنما تضمنت لرٌة خاوٌة ال أنٌ  فٌها، واإلشارة بهله إنما هً إلى المرٌة

 [.2ٖٗ/ٔبالعمارة ووجود البناء والسكان".]المحرر الوجٌز: 
،  وهً لرٌة )سلوم( باللال المعجمة على وزن رسول؛ المرٌة العظمى من 2ٖٗ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز:ٔ)

ان لراهم لرى لوط . ولد اختلؾ العلماء فً تحدٌد أسماء المرى التابعة لسلوم ، وفً عددها ، وفً عدد سكّ 
 2ٕٗ/2، تفسٌر المرطبً  2/25ٕ،  52/ٕٔبعاّمة ؛ فمٌل أربعمابة ألؾ ولٌل ؼٌر للن . انظر : تفسٌر الطبري 

 ٗٓٔ/ٕ، حاشٌة الصاوي على الجبللٌن  ٘٘ٗ/ٕ، تفسٌر ابن كثٌر  1ٕٔ/ٔ، البداٌة والنهاٌة البن كثٌر  5/1ٔ، 
 . ٕٔٔ/ٕٔ، روح المعانً لآللوسً 

 .11ٙ/ٔ ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .52ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .ٗٗٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٔٔ( الهدي، ابن حجر: ٘)
 .11ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .ٓٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2)
، النكت والعٌون للماوردي: 5ٖٓ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 2ٖٔ/ٔ( انظر: معالم التنزٌل للبؽوي: 1)
ٔ/ٖٖٔ. 
 .٘ٗٗ/٘(:ص5ٓٙ٘تفسٌر الطبري) ( انظر:5)
(: ٕ٘ٗٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:)ٙٗٗ/٘(:ص5ٓ2٘، و)٘ٗٗ/٘(:ص5ٓٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)

 .ٓٓ٘/ٕص
 .ٙٗٗ/٘(:ص5ٓ1٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٙٗٗ/٘(:ص5ٓ5٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٗ( انظر: تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: ٖٔ)
 . ٙٗٗ-ٗٗٗ/٘(انظر: جامع البٌان للطبري: ٗٔ)
 . ٘٘ٔ/ٔ( انظر: البسٌط للواحدي: ٘ٔ)
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إلا خبل من النا  والبٌوت -دوداً مم-والثانً : الخالٌة، من َخَوى البٌت بفتح الواو ٌَْخَوى ِخَواء
 .(2)والسمٌن (ٙ)وأبً حٌان (٘)والنحا  (ٗ)، واختٌار الزجاج(ٖ)لابمة،  وهو لول لتادة

ًَ َخاِوٌَةٌ َعلَى عُُروِشَها{]البمرة:-والمول األول أظهر؛ لموله [، أي: سالطة 5ٕ٘عز وجل: }َوِه
بٌن المولٌن، فالمرٌة خاوٌة من السكان ال ، جمع (1)على سمفها، وهللا أعلم، وكبلم الحافظ ابن حجر

 أنٌ  فٌها سواء تهدمت بٌوتها أم لم تتهدم، وهلا ما ٌتفك علٌه الموالن.
 .(5)[، أي: "على أبنٌتها"5ٕ٘لوله تعالى:}َعلَى عُُروِشَها{]البمرة:

أخرج ابن أبً حاتم بسنده " عن الضحان، فً لوله: }على عروشها{: سموفها". ولال: 
 .(ٓٔ)السدي، نحو للن" "وروي عن

 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر: " أي : سالطة سموفها وجدرانها على عرصاتها"
و)العُُروش(، تعنً: األبنٌة والبٌوت، واحدها )َعْرش(، وجمع للٌله )أعُرش(، وكل بناء فإنه  

)عرش (، وٌمال: َعَرش فبلن داًرا ٌعِرش وٌعُرش عرًشا، ومنه لول هللا تعالى لكره : }َوَما 
[، ٌعنً ٌبنون، ومنه لٌل : عرٌش مكه، ٌعنً به : 2ٖٔانُوا ٌَْعِرشُوَن{] سورة األعراؾ : كَ 

 .(ٕٔ)خٌامها وأبنٌتها
ًٌِ َهِلِه هللاُ بَْعَد َمْوتَِها{]البمرة:  [، وجهٌن:5ٕ٘ولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}لَاَل أَنَّى ٌَْح

دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى  أحدهما : ٌعمرها بعد خرابها، " وللن لما رأى من
 .(٘ٔ)والربٌع (ٗٔ). روي للن عن لتادة(ٖٔ)ما كانت علٌه"

لال الماسمً:" أي كٌؾ ٌعمر هللا هله المرٌة بعد خرابها، فكان منه كالولوع فً الظلمات، 
ًّ فً نفسه مبالؽة فً للع الشبهة، إخراجا له منها إلى   .(ٙٔ)النور"فؤراه الدلٌل على اإلحٌاء الحمٌم

لال المراؼً: " ومراده بللن استبعاد عمرانها بالبناء والسكان بعد أن خربت وتفّرق 
 .(2ٔ)أهلها"

 .(1ٔ)لال ابن عطٌة: " وظاهر اللفظ السإال عن إحٌاء المرٌة بعمارة وسكان"
 .(5ٔ)والثانً : ٌعٌد أهلها بعد هبلكهم. لاله السدي
لال من للن شكاا فً لدرة هللا على إحٌابه، فؤراه هللا لال الطبري: " لال بعضهم: كان لٌله ما 

لُدرته على للن ٌضربه المثَل له فً نفسه ، ثم أراه الموضع اللي أنكر لُدرته على عمارته 
 .(ٔ)وإحٌابه ، أحٌا ما رآه لبل خرابه ، وأعمَر ما كان لبل خرابه"

                                                                                                                                                                               

 . ٘ٔٗ/ٔ( انظر: فتح المدٌر للشوكانً: ٔ)
 . ٘ٓٔ/ٕ( انظر: فتح البٌان لصدٌك خان: ٕ)
 .ٓٓ٘/ٕ(:صٕٙٗٙ(انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:)ٖ)
 . ٕٖٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن وإعرابه للزجاج: ٗ)
 .21ٕ/ًٔ المرآن للنحا : ( انظر: معان٘)
 .1ٕ٘/ٕ( انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٙ)
 .5٘٘/ٕ( انظر: الدر المصون: 2)
 [.ٕٔٔ( أي:" أي: ال أنٌ  فٌها".]الهدي:1)
 .ٖٖٔ/ٔ( النكت والعٌون:5)
 .ٔٓ٘/ٕ(:ص2ٕٗٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .11ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .٘ٗٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .11ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
 .ٔٓ٘/ٕ(:ص1ٕٗٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٔٓ٘/ٕ(:ص1ٕٗٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .52ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙٔ)
 .ٓٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2ٔ)
 . 1ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1ٔ)
 . لال السدي:"لٌ  تكلٌبا منه وشكا".ٔٓ٘/ٕ(:ص5ٕٗٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
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ٌدخل شن فً لدرة هللا على واعترض ابن عطٌة على المول اللي نمله الطبري لاببل:" ولٌ  
إحٌاء لرٌة بجلب العمرة إلٌها، وإنما ٌتصور الشن من جاهل فً الوجه اآلخر، والصواب أن ال 

 .(ٕ)ٌتؤول فً اآلٌة شن"
ًٌْرا مّر 5ٕ٘وفً سبب لٌله: }أَنَّى ٌَْحًٌِ َهِلِه هللاُ بَْعَد َمْوتَِها{]البمرة: [ روي عن السدي: "أن عَُز

ى حمار له معه عصٌٌر وعنب وتٌن؛ فلما مّر بالمرٌة فرآها ، ولؾ علٌها وللَّب جابًٌا من الشام عل
ٌده ولال : كٌؾ ٌحًٌ هله هللا بعد موتها   لٌ  تكلٌبًا منه وشكاا فؤماته هللا وأمات ِحماَره فهلكا ، 

بعض ٌوم! ومّر علٌهما مابة سنة. ثم إن هللا أحٌا عزًٌرا فمال له : كم لبثت   لال : لبثت ٌوًما أو 
لٌل له : بل لبثت مابة عام! فانظر إلى طعامن من التٌن والعنب ، وشرابن من العصٌر ) لم 

 ،  نحو للن.(ٗ). وروي عن وهب(ٖ)ٌتسنَّه ( ، اآلٌة"
[، "أي أمات هللا للن السابل، واستمر مٌتاً مابة 5ٕ٘لوله تعالى:}فَؤََماتَهُ هللاُ ِماْبَةَ َعاٍم{]البمرة: 

 .(٘)سنة"
 . (2()ٙ)ل ابن عثٌمٌن: "أي لبض روحه"لا

لال المراؼً: أي فجعله َّللّا فالد الحّ  والحركة دون أن تفارق الروح البدن ، ثم أعاده إلى ما 
 .(1)كان علٌه أّوال"

 .(5)لال ابن عطٌة:" وظاهر هله اإلماتة أنها بإخراج الروح من الجسد"
  .(ٓٔ)ومر علٌهما مابة سنة"لال أسباط: " فؤماته هللا وأمات حماره وهلكا، 

ولال الحسن:" هلا رجل من بنً إسرابٌل مر على لرٌة وهً خاوٌة على عروشها لال: أنى 
وحماره صافن إلى  (ٔ)ٌحًٌ هله هللا بعد موتها  لال: فعالبه هللا بموله للن: فؤماته هللا مابة عام

 .(ٕ)لى جنبه، فللن مابة عام"جنبه، ال ٌطعم وال ٌسمى حتى أتى علٌه مابة عام طعامه وشرابه إ

                                                                                                                                                                               

 .2ٗٗ-ٙٗٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٙ٘ٗ/٘(:ص5ٖٔ٘( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٙ٘ٗ-٘٘ٗ(:ص5ٕٔ٘، و)٘٘ٗ-ٖ٘ٗ(:5ٔٔ٘و) ٖ٘ٗ-2ٗٗ/٘(:ص5ٔٓ٘(أخرجه الطبري)ٗ)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .15ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
ة؛ والمٌم مكسورة، واأللؾ علٌها دابرة إشارة إلى أن األلؾ ( و"لوله تعالى}مابة{ فٌها ألؾ بٌن المٌم، والهمز2)

بمٌم مفتوحة؛ ومن لرأ بها فً المرآن فمد « َمابة»هله تكتب، وال ٌنطك بها؛ وبهلا نعرؾ خطؤ من ٌنطمون بها: 
؛ ٌعنً: مٌم، وهمزة، وتاء« ِفبة»لحن لحناً ٌجب علٌه أن ٌعدله؛ وبعض الكتاب المعاصرٌن ٌكتبها بدون ألؾ كـ 

و « ثبلثمابة»وهلا أحسن إال فً رسم المصحؾ؛ فٌتبع الرسم العثمانً؛ وإال إلا أضٌؾ إلٌها عدد كـ 
 [.15ٕ/ٖ؛ فتكتب األلؾ، وال ٌنطك بها"]تفسٌر ابن عثٌمٌن:« أربعمابة»
ح . لال: " }وأماته{ : أي جعله فالدا للح  والحركة واإلدران بدون أن تفارق الروٓٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 1)

البدن بتاتا مثل ما حدث ألهل الكهؾ ، والبعث : اإلرسال من بعثت النالة إلا أطلمتها من مكانها، وعبر بالبعث 
دون اإلحٌاء إٌلانا بؤنه عاد كما كان أّوال حٌا عالبل مستعدا للنظر واالستدالل ، ولد دلت تجارب األطباء فً 

ٌبل لكنه ٌكون فالد الحّ  والشعور ، وهو المسمى العصر الحدٌث على أن من النا  من ٌبمى حٌا زمنا طو
لدٌهم بالسبات وهو النوم المستؽرق وٌستعمله أهل الرٌاضٌات فً الهند ، فمد شوهد شاب لد نام نحو شهر ثم 
أصٌب بدخل فً عمله ، وآخرون ناموا أكثر من للن ، ومتى ثبت هلا فاللى ٌحفظ األجسام مثل هله المدة لادر 

سنة وثبلثمابة سنة ، فهلا من الممكنات ال من المستحٌبلت ولد تواتر به النص فٌجب التسلٌم به  أن ٌحفظها مابة
، والتجارب التً عملت تمرب بٌان إمكانه من ألهان اللٌن ٌعسر علٌهم أن ٌمٌزوا بٌن ما هو مستبعد لعدم إلفه 

لم ٌتؽٌر ولم ٌفسد ، من لولهم تسنه  فً مجرى العادة ، وما هو محال ال ٌمبل الثبوت للاته ، ولم ٌتسنه : أي
الشًء مرت علٌه السنون واألعوام ، وآٌة : عبلمة دالة على لدرة َّللّا ، وننشزها : أي نرفعها من األرض 

 [.55ٗ/ٔونردها إلى أماكنها من الجسد".]تفسٌر المراؼً: 
 .1ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .ٔٓ٘/ٕ(:صٕٓ٘ٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)



ٖٔٔ 

 

ٌاا من بعد مماته" لوله تعالى:} ثُمَّ بَعَثَهُ{، أي:" ثم أثاره ح
(ٖ). 

 .(ٗ)لال البؽوي: " أي أحٌاه"
 .(٘)لال ابن عطٌة:" أحٌاه وجعل له الحركة واالنتمال"
 .(ٙ)لال الصابونً:" ثم أحٌاه هللا لٌرٌه كمال لدرته"

 .(2)وحه إلى بدنه وبعض أجزابه إلى بعض بعد تفرلها"لال الماسمً: " أي أحٌاه ببعث ر
 .(1)روي "عن السدي فً لوله: }ثم بعثه{: ثم إن هللا أحٌا عزٌرا"

 .(5)لال علً بن أبً طالب:" فؤول ما خلك منه عٌناه"
 .(ٓٔ)لال لتادة: " فؤماته هللا أول النهار، فلبث مابة عام، ثم بعثه"

. لال ابن أبً (ٔٔ)لتادة، فً لوله: ثم بعثه فً آخر النهار"وأخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن 
 .(ٕٔ)حاتم: "وروي عن الربٌع بن أن : ثم بعث لبل ؼروب الشم "

ولال وهب بن منبه:" إن إرمٌا، لما خرب بٌت الممد  وحرلت الكتب، ولؾ فً ناحٌة الجبل، 
هللا من رد من بنً إسرابٌل، على فمال: أنى ٌحًٌ هله هللا بعد موتها  فؤماته هللا مابة عام، ثم رد 

رأ  سبعٌن سنة من حٌن أماته، ٌعمرونها ثبلثٌن سنة، تمام المابة، فلما لهبت المابة رد هللا إلٌه 
 .(ٖٔ)روحه، ولد عمرت، فهً على حالها األولى"

 نحو للن. (٘ٔ)وابن جرٌج (ٗٔ)وروي عن الربٌع
لٌمابل } أماته{؛ لكن « ثم أحٌاه»ول: ولعل لاببًل ٌمول: إن المتولع أن ٌم لال ابن عثٌمٌن:"

فٌه سرعة؛ ولهلا نمول: انبعث الؽبار بالرٌح، وما أشبه للن من « البعث»أبلػ؛ ألن « البعث»
الكلمات الدالة على أن الشًء ٌؤتً بسرعة، واندفاع؛ فهلا الرجل بعثه هللا بكلمة واحدة؛ لال مثبًل: 

« ً  .(ٙٔ)، فكان حٌاً"«كن حٌا
 .(2ٔ)[، أي: كم" مكثت مٌتا"5َٕ٘ل : َكْم لَبِثَْت{]البمرة:لوله تعالى:}لَا

 .(1ٔ)لال البؽوي: " أي : كم مكثت  "
لال الطبري: "أي: " كم لدُر الزمان اللي لبثَت مٌتًا لبل أن أبعثن من مماتن حٌاا  "
(ٔ5). 

 .(ٔ)لال الصابونً: "أي لال له ربه بواسطة الملن كم مكثت فً هله الحال"

                                                                                                                                                                               

 -عز وجل -الراؼب: " والعام : مدة تعوم الشم  فً أفبلكها المختصة بها ، وللن اعتبارا بنحو ما لال( لال ٔ)
}َوكُلٌّ فًِ فَلٍَن ٌَْسَبُحوَن{ واالعتٌام اختٌار الشًء ، وأصله أن ٌسٌر اإلنسان كسابح فٌه ٌتناول ما ٌرٌد، ولهلا لال 

 [.ٓٗ٘/ٔألصفهانً: الشاعر: وكنت فً نعمابه سابحاً ".]تفسٌر الراؼب ا
 .ٔٓ٘/ٕ(:صٕٔ٘ٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .1ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .52ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٕ٘٘ٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٕٗ٘ٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٔٓ٘/ٕ(:صٕٕ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٕٙ٘ٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٕٙ٘ٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:صٖٕ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .5٘ٗ/٘(:ص5ٔٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .5٘ٗ/٘(:ص5ٔ2٘( انظر: تفسٌر الطبري )٘ٔ)
 .5ٕٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙٔ)
 .52ٔ/ٕمحاسن التؤوٌل:  (2ٔ)
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1ٔ)
 .1٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: 5ٔ)



ٔٔٗ 

 

 .(ٕ)عطٌة: والسإال على جهة التمرٌر، و}كم{ فً موضع نصب على الظرؾلال  ابن 
 : (ٖ)واختلفوا فً المابل له : }كم لبثت{، على ثبلثة ألاوٌل

 (ٗ)أحدها : أنه ملن. ٌمال : لما أحٌاه هللا بعث إلٌه ملكا فسؤله كم لبثت  
 والثانً : نبً.

 موته وإحٌابه . والثالث : أنه بعض المإمنٌن المعمرٌن ممن شاهده عند
ٌَْوٍم{]البمرة: ً أَْو بَْعَض  [، أي: لال:" لبثُت مٌتًا إلى أن بعثتنً 5ٕ٘لوله تعالى:}لَاَل لَبِثُْت ٌَْوما

حٌاا ٌوًما واحًدا أو بعض ٌوم"
(٘). 

 .(ٙ)لال الزمخشري: " }أو بعض ٌوم{، بناء على الظن"
 .(2)مصارا لمدة لبثه"لال الماسمً:" لاله بناء على التمرٌب والتخمٌن. أو است

 .(1)لال المراؼً:" لال لبثت ٌوما أو بعض ٌوم بناء على ظنه وتخمٌنه"
لال الماوردي: "ألن هللا تعالى أماته فً أول النهار ، وأحٌاه بعد مابة عام آخر النهار، فمال : 

ٌوماً ، ثم التفت فرأى بمٌة الشم  فمال :}أَْو بَْعَض ٌَْوٍم{"
(5). 

وللن أن هللا تعالى أماته ضحى فً أول النهار وأحٌاه بعد مابة عام فً آخر لال البؽوي: " 
النهار لبل ؼٌبوبة الشم  ، فمال : لبثت ٌوما وهو ٌرى أن الشم  لد ؼربت ، ثم التفت فرأى 

بمٌة من الشم  فمال } أَْو بَْعَض ٌَْوٍم { بل بعض ٌوم"
(ٔٓ). 
 .(ٔٔ)منه عن لوله : }لبثت ٌوًما{" لال الطبري:" فكان لوله : }أو بعض ٌوم{ رجوًعا

أخرج ابن أبً حاتم بسنده " عن لتادة فً لول هللا: لال كم لبثت لال لبثت ٌوما ثم التفت، فرأى 
. لال ابن أبً حاتم:" وروي عن الحسن والربٌع بن أن  نحو (ٕٔ)بمٌة الشم  لال أو بعض ٌوم"

 .(ٖٔ)للن"
 .(ٗٔ)[، "أي: بل مكثت مٌتاً مابة سنة كاملة"5َٕ٘عاٍم{]البمرة:لوله تعالى:} لَاَل بَل لَّبِثَْت ِماْبَةَ 

لم تلبث ٌوماً، أو بعض ٌوم؛ بل لبثت  لال ابن عثٌمٌن: "}بل{ هنا لئلضراب اإلبطالً، ٌعنً:
 .(٘ٔ)مابة عام"
لال الماسمً:" وإنما سؤله تعالى لٌظهر له عجره عن اإلحاطة بشبونه. وأن إحٌاءه لٌ  بعد  

ربما ٌتوهم أنه هٌّن فً الجملة، بل بعد مدة طوٌلة. وٌنحسم به مادة استبعاده بالمرة. مدة ٌسٌرة، 
وٌطلع فً تضاعٌفه على أمر آخر من بدابع آثار لدرته تعالى. وهو إبماء الؽلاء المتسارع إلى 

 .(ٙٔ)الفساد بالطبع، على ما كان علٌه دهرا طوٌبل، من ؼٌر تؽٌّر ّما"
خرج عزٌر نبً هللا من مدٌنته، وهو شاب، فمر على لرٌة خربة ؾ لال علً بن ابً طالب:" 

لال أنى ٌحًٌ هله هللا بعد موتها فؤماته هللا مابة عام ثم بعثه فؤول ما خلك منه عٌناه، فنظر إلى 
                                                                                                                                                                               

 .5ٗٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .1ٖٗ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٖٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٕٖٓ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .1٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٖٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
 .52ٔ/ٕتؤوٌل: ( محاسن ال2)
 .ٓٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 1)
 .ٕٖٖ/ٔ( النكت والعٌون: 5)
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .1٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .5٘ٗ-1٘ٗ/٘(:ص5ٔ٘٘، و)1٘ٗ/٘(:ص5ٔٗ٘. والطبري)ٕٓ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٙ(انظر: ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .5ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘ٔ)
 .52ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙٔ)



ٔٔ٘ 

 

عظامه ٌنصب بعضها إلى بعض، ثم كسٌت لحما، ثم نفخ فٌه الروح، فمٌل له: كم لبثت  لال: 
ل: بل لبثت مابة عام، لال: فؤتى مدٌنته، ولد ترن جارا له إسكافا لبثت ٌوما أو بعض ٌوم، لا

 .(ٔ)شابا، فجاء وهو شٌخ"
[، و}لَبِثْتُْم{ 5ٕ٘ولد اختلفوا فً إدؼام )الثّاء( فً )التاء( من لوله تعالى: }َكْم لَِبثَْت{ ]البمرة: 

 :(ٕ)[ٕٔٔ[، و]المإمنون: 5ٔ]الكهؾ: 
 ع وعاصم فً كّل المرآن للن بإظهار )الثاء(.المراءة األولى: فمرأ ابن كثٌر وناف 

ًّ باإلدؼام.  المراءة الثانٌة: ولرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكساب
لال أبو علً: "من بٌّن }لبثت{ ولم ٌدؼم، فلتباٌن المخرجٌن، وللن  أّن الظاء واللال والثاء  

، واختلؾ الحٌّزان لم ٌدؼم، ومن من حٌّز، والطاء والتاء والدال من حٌّز، فلّما تباٌن المخرجان
أدؼم أجراهما مجرى المثلٌن، من حٌث اتفك الحرفان فً أنّهما من طرؾ اللسان وأصول الثناٌا، 
ً ٌسٌراً فؤدؼم، وأجراهما  واتّفما فً الهم ، ورأى اللي بٌنهما من االختبلؾ فً المخرج خبلفا

 .(ٖ)صٌدة واحدة"مجرى المثلٌن. وٌمّوي للن ولوع نحو هلا حرفً روّي فً ل
[، أي" انظر إلى طعامن وشرابن اللي 5ٕ٘لوله تعالى:}فَانظُْر إِلَى َطعَاِمَن َوَشَرابَِن{]البمرة:

 .(ٗ)بمً مابة عام لم ٌتؽٌر ولم ٌفسد"
« الطعام»لال ابن عثٌمٌن:" أبهمه هللا عز وجل فلم ٌبٌن من أي نوع هو ]الطعام والشراب[؛ و

 .(٘)شروب؛ لكنه إلا لرن بالشراب صار المراد به المؤكول"كل ما له طعم من مؤكول، وم
 .(ٙ)[، أي: "لم ٌتؽٌّر"5ٕ٘لوله تعالى:}لَْم ٌَتََسنَّْه{]البمرة:

نون التً أتت علٌه" ٌِّره الّسِ لال الطبري: أي: " لم تؽ
(2). 
 .(1)لال الراؼب: " أي لم ٌتؽٌر بمرور السنٌن علٌه"

ْر{، لتعاٌن أمرا آخر من دالبل لدرتنا ]وهو أن طعامن لال الماسمً:" لال سبحانه }فَاْنظُ 

 .(5)وشرابن[، لم ٌتؽٌّر فً هله المدة المتطاولة مع تداعٌه إلى الفساد"
. لال ابن أبً (ٓٔ)أخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن لتادة:"كان طعامه اللي معه، سلة من تٌن"

 .(ٔٔ)حاتم: "وروي عن وهب بن منبه ومجاهد، نحو للن"
 .(ٕٔ)"عن السدي:فانظر إلى طعامن من التٌن والعنب"وروي 

 .(ٖٔ)وروي عن"وهب بن منبه فً لوله: فانظر إلى طعامن وشرابن لال: للة فٌها ماء"
 .(ٗٔ)ولال لتادة:" وشرابه: زق من عصٌر"

 .(٘ٔ)وروي " عن مجاهد: }فانظر إلى طعامن{ لال: سلة تٌن، }وشرابن{: لال:زق خمر"

                                                             

 .ٖٓ٘/ٕ(:ص1ٕ٘ٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2ٖٙ/ٕ( انظر: الحجة للمراء السبعة: ٕ)
 .2ٖٙ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٖ)
 .2ٗٔ/ٔ( التفسٌر الواضح: ٗ)
 .5ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .5ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .5٘ٗ/٘الطبري: ( تفسٌر 2)
 .ٕٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 1)
 .52ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .ٖٓ٘/ٕ(:ص5ٕ٘ٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:ص5ٕ٘ٙ(انظر: ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:صٕٓٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:صٕٔٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:صٕٕٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:صٖٕٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)



ٔٔٙ 

 

[، ثبلثة 5ٕ٘تعالى:}فَانُظْر إَِلى َطعَاِمَن َوَشَرابَِن لَْم ٌَتََسنَّْه{]البمرة: ولكر أهل العلم فً لوله
 :(ٔ)ألوال

فً -ومجاهد (ٕ)األول : معناه لم ٌتؽٌّر، من الماء اآلسن وهو ؼٌر المتؽٌر ، وهلا لول ابن عبا 
، وحمٌد (5)، وعكرمة(1)والضحان (2)وابن زٌد (ٙ)والسدي (٘)ولتادة (ٗ)والحسن(ٖ)-أحد لولٌه
 .(ٗٔ)، ابن حجر(ٖٔ)و بكر بن مضر(ٕٔ)ووهب (ٔٔ)وأبً مالن  (ٓٔ)األعرج

 .(٘ٔ)لال البؽوي: " فكان التٌن كؤنه لطؾ فً ساعته والعصٌر كؤنه عصر فً ساعته"
 .(ٙٔ)المول الثانً: لم ٌنتن، لاله مجاهد

لوله : }  ومن لال فً للن بمولهما ، رأوا أن (2ٔ)لال الطبري: " وأحسب أن مجاهًدا والربٌع 
[ بمعنى المتؽٌر ٖٖ،  1ٕ،  ٕٙلم ٌتسنه{ من لول هللا تعالى لكره : }ِمْن َحَمإٍ َمْسنُوٍن{ ]الحجر : 

الرٌح بالنتن ، من لول المابل : " تسنَّن " . ولد بٌنت الداللة فٌما مضى على أّن للن لٌ  كللن، 
الماء ٌؤَسُن أَسنًا ، كما لال هللا تعالى فإن ظن ظاّن أنه من " األَسن " من لول المابل : " أِسَن هلا 

ٌِْر آِسٍن{ ]دمحم :  [ ، فإّن للن لو كان كللن ، لكان الكبلم : فانظر ٘ٔلكره :}فٌَِها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َؼ
إلى طعامن وشرابن لم ٌتؤسَّن ، ولم ٌكن}ٌتسنه{"
(ٔ1) . 

، وأبو عمرو بن (5ٔ)اله أبو عبٌدالمول الثالث : معناه لم تؤِت علٌه السنون فٌصٌر متؽٌراً ، ل
 .(ٕٓ)العبلء

 .(ٕٔ)لال ابن حجر: "أي: لم تمضً علٌه السنون الماضٌة كؤنه ابن لٌلة"
لال الطبري: "ومعنى لوله :}لم ٌتسنَّه{ ، لم ٌؤت علٌه السنون فٌتؽٌَّر ، على لؽة من لال : " 

أسنهت عندكم أْسنِه " : إلا ألام سنة ، وكما لال الشاعر 
(ٕٕ): 

                                                             

-ٗٙٗ/٘، وجامع البٌان للطبري: ٕٓٓٔ-5ٔٓٔ/ٖ: -المسم الثانً من سورة البمرة-(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتمٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٘ٙٗ
 .٘ٙٗ/٘(:ص5ٕٙ٘، والطبري)ٗٓ٘/ٕ(:صٕ٘ٙٙ، و)ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٗٓ٘/ٕ(:صٕ٘ٙٙ، و)ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙسٌر ابن أبً حاتم)( انظر: تفٖ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٗٙٗ/٘(:ص5ٕٕ٘( و)5ٕٔ٘، والطبري)ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .٘ٙٗ-ٗٙٗ/٘(:ص5ٕٖ٘. والطبري)ٗٓ٘/ٕ(:صٕٙٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .٘ٙٗ/٘(:ص5ٕ1٘، والطبري)ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ)(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم2)
 .٘ٙٗ/٘(:ص5ٕ٘٘( و)5ٕٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .٘ٙٗ/٘(:ص5ٕ2٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٗٓ٘/ٕ(:صٕ٘ٙٙ، و)ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٗٙٗ/٘(:ص5ٕٓ٘، والطبري)ٗٓ٘/ٕ(:صٕ٘ٙٙ، و)ٖٓ٘/ٕ(:صٕٗٙٙ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٙٙٗ-٘ٙٗ/٘(:ص5ٕ5٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٔٗٔ(انظر: الهدي: ٗٔ)
 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘ٔ)
 .ٙٙٗ/٘(:ص5ٖٕ٘( و)5ٖٔ٘( و)5ٖٓ٘، والطبري)ٗٓ٘/ٕ(:ص2ٕٙٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙٔ)
 ٌكون سمط من الناسخ خبره. (لم ٌلكر الطبري خبرا عن " الربٌع " لبل ، فؤخشى أن2ٔ)
 .2ٙٗ-ٙٙٗ/٘( تفسٌر الطبري: 1ٔ)
 . ٕٖٖ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: 5ٔ)
 .ٗٓ٘/ٕ(:ص1ٕٙٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٓ)
ً هلا المول: )وٌجوز أن ٌكون معنى )لَْم  5ٖٓ/ٔ، ولال الزمخشري فً الكشاؾ: 2ٗ/1( الفتح: ٕٔ) موضحا

 ٌَتََسنَّه( لم تمر علٌه السنون التً مرت علٌه، ٌعنً: هو بحاله كما كان كؤنه لم ٌلبث مابة سنة(. 
، وسمط  ٕٔ:  ٔواألمالى .  2ٖٔ:  ٔ( البٌت لسوٌد بن الصامت األنصاري، انظر: معانً المرآن للفراء ٕٕ)

، واللسان )عرا( )لرح( )سنه( )خور( )رجب( ، واإلصابة فً ترجمته  ٕٓ٘، وتهلٌب األلفاظ :  ٖٔٙالآللى : 
، من أبٌات ٌمولها فً دٌن كان لد أدانه فطولب به ، فاستؽلت فً لضابه بمومه فمصر واعنه . وترتٌبها فٌها 
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نٌَِن الَجوابِحِ  بٌٍَِّة        َولِكْن َعَراٌَا فًِ الّسِ ٌَْسْت بَِسْنَهاٍء َوال ُرجَّ  َولَ
 .(ٕ()ٔ)فجعل )الهاء( فً )السنة( أصبل وهً اللؽة الفصحى

لٌ  معناه متؽٌر، وإنما معناه: -كما لال الزجاج-ولد اختار األبمة: المول األول؛ ألن مسنون
 .(ٖ)مصبوب على سنة األرض

 :(ٗ)[، فٌه وجهان من المراءة5ٕ٘ولوله تعالى:}لم ٌتسنَّه{]البمرة:
{، بحلؾ)الهاء( فً الوصل ، وإثباتها فً الولؾ، وهو لراءة ٌعموب  (٘)احدهما:}لَْم ٌَتََسنَّ

 وعامة لراء الكوفة.
لال أبو علً: "ولم ٌختلفوا فً إثباتها فً الولؾ.. وكان حمزة ٌحلفهّن فً الوصل، وكان 

 ًّ  ٌحلؾ الهاء فً الوصل من لوله: الكساب

                                                                                                                                                                               

ٌِْن إْحَدى الفََضابِحِ أستظهر : َوأَْصبَْحُت لد أنَكْرُت لوْ  ٌُْت لَُهْم بالدَّ  ِمً َكؤَنَّنًِ ... َجنَ
ٌِْهم بَِمْؽَرٍم ... ِولِكْن َعلَى الشُّّمِ الِجبلَِد المََراِوحِ  ٌْنًِ َعَل  أَِدٌُن ، َوَما َد

اٍر ، َكؤَنَّ ُجلُوَعها ... طُِلٌَن بِمَاٍر أْو بَِحْمؤَةِ َمابِحِ   َعلَى كُّلِ َخوَّ
ٌَْسْت بِ  نٌِِن الَجَواِبحِ َولَ ٌَا فًِ الّسِ بٌٍَِّة ... َولَكْن َعَرا  َسْنَهاٍء َوالَ ُرجَّ

ِدٌُن َعلَى أَثَْماِرَها َوأُُصوِلَها ... ِلَمْولًى َلِرٌٍب أو آلَخَر نَاِزحِ  ًَ 
ل دان ٌدٌن : استمرض ماال . والشم : الطوال . والجبلد : الشدٌدة الصبر على العطش والحر والبرد ، ٌعنى النخ
. والمراوح جمع لراوح : وهً النخلة التً انجرد كربها وطالت ، وللن أجود لها . والخوار : الؽزٌرة الحمل . 
وجعلها مطلٌة بالفار أو بالحمؤة ، ألن جلوعها إلا كانت كللن فهو أشد لها وأكرم . والمابح : اللي ٌمتاح من 

تحمل آخر ، وهلا من عٌب النخل . ولوله : " رجبٌة " الببر ، أي ٌستمً . والسنهاء : التً حملت عاما ، ولم 
)بضم الراء وتشدٌد الجٌم المفتوحة ، أو فتحها بؽٌر تشدٌد( وكلتاهما نسبة شالة إلى الرجبة )بضم فسكون( : 

أي  -وللن أن تعمد النخلة الكرٌمة إلا خٌؾ علٌها أن تمع لطولها وكثر حملها ، فٌبنً تحتها دكان ترجب به 
. وللن حٌن تبلػ إلى الضعؾ ، ولكنه ٌكرمها بللن . والعراٌا جمع عربة : وهً التً ٌوهب ثمرها فً تعمد به 

 عامها . ٌفعل بها للن لكرمه . والجوابح : السنٌن المجدبة الشداد التً تجتاح المال .
كون دٌنً مؽرما ٌمول لمومه : لد جبت أستدٌنكم ، على أن أإدي من نخلً ومالً ، ففٌم الجزع   أتخافون أن ٌ

 تؽرمونه! ! وهله نخلً أصؾ لكم من جودتها وكرمها ما أنتم به أعلم .
 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 ( لال أبو علً: " السنة تستعمل على ضربٌن: ٕ)

 أحدهما:ٌراد به الحول والعام.
 واآلخر: ٌراد به الجدب، خبلؾ الخصب. 

نٌَِن َونَْمٍص ِمَن الثََّمراِت{ ]األعراؾ/  فمما أرٌد به الجدب لوله تعالى: }َولَمَدْ  [، ومنه ما ٖٓٔأََخْلنا آَل فِْرَعْوَن بِالّسِ
 ٌروى من
ًّ ٌوسؾ»لوله:  تفسٌر سورة  1ٕٔٗاستسماء وبرلم  ٙٓٓٔأخرجه البخاري فً الفتح برلم «.] اللهّم سنٌن كسن

ت المنافمٌن وأبو داود برلم صفا 255ٕمسافرٌن وبرلم  2٘ٙدعوات ومسلم برلم  5ٖٖٙالدخان، وبرلم 
 - 5ٔٔافتتاح. وانظر شؤن الدعاء للخطابً ص  ٕٔٓ/ ٕتفسٌر والنسابً  ٕٖٔ٘وتر والترملي برلم  ٕٗٗٔ
ٔ5ٕ.] 

[،  فبل ٌخلو عام السنة من أن 21/ ٗتلخٌص الحبٌر «] ولول عمر: إنّا ال نمطع فً عرق  وال فً عام الّسنة
األول ألنّه ٌلزم أن ٌكون التمدٌر: عام العام، وال ٌكون عام العام، كما ال ٌرٌد  به الحول أو الجدب، فبل ٌكون 

 [.2ٖٓ-5ٖٙ/ٌٕكون حول الحول، فإلا لم ٌستمم هلا، ثبت الوجه اآلخر".]الحجة للمراء السبعة:] 
ً ، والزجاج ف1ٓ/ٔ، وأبً عبٌدة فً المجاز: 2ٕٔ/ٔ( وممن اختاره من العلماء: كالفراء فً معانً المرآن: ٖ)

، 5ٗ، وابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: 1ٕٓ/ٔ، والنحا  فً معانً المرآن: ٖٖٗ/ٔمعانً المرآن وإعرابه: 
، والسمٌن فً الدر 5ٕٙ-5ٕ٘/ٕ، وأبً حٌان فً البحر المحٌط: 2ٙٗ-ٙٙٗ/٘والطبري فً جامع البٌان: 

، وصدٌك خان فً ٙٔٗ/ٔ ، والشوكانً فً فتح المدٌر:5ٖٓ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: ٕٖٙ/ٔالمصون: 
 .2ٓٔ/ٕفتح البٌان: 

 .5ٕٙ-1ٕٙ/ٕ، والحجة للمراء السبعة: ٔٙٗ-ٓٙٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
ً لراءة حمزة والكسابً وخلؾ العاشر، وهً: حلؾ الهاء وصبلً وإثباتها ولفاً على ٘) ( لراءة ٌعموب هً أٌضا

، 5ٕ-5ٔ/ٔمراءات وعلل النحوٌٌن فٌها لؤلزهري: أن الهاء للسكت، وهاء السكت من خواص الولؾ. انظر: ال
، المهلب فً 1ٔٔ، الؽاٌة فً المراءات العشر البن مهران: ٕٗٔ/ٕالنشر فً المراءات العشر البن الجزري: 

 . ٔٓٔ/ٔالمراءات العشر د. دمحم سالم محٌسن: 
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 .(ٔ)}ٌَتََسنَّْه{ و}اْلتَِدْه{ وٌثبتها فً الوصل فً البالً"
والمراءة الثانٌة: }لم ٌتسنَّه{، بإثبات )الهاء( فً الوصل والولؾ، وهله لراءة عامة لرأة أهل 

 المدٌنة والحجاز.
هله الحروؾ كلّها  لال أبو علً: "فمرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر 

 .(ٕ)بإثبات الهاء فً الوصل"
لال الطبري: ": والصواب من المراءة عندي فً للن إثباُت " الهاء " فً الوصل والولؾ ،  

 .(ٖ)ألنها مثبتةٌ فً مصحؾ المسلمٌن ، وإلثباتها وجهٌ صحٌح فً كلتا الحالتٌن فً للن"
: حدثنً هانا مولى عثمان ، لال : ولد أخرج الطبري بسنده " عن سلٌمان بن عمٌر ، لال 

كنت الرسول بٌن عثمان وزٌد بن ثابت ، فمال زٌد : سله عن لوله : )لم ٌتسّن (، أو )لم ٌتسنَّه(، 
 . (ٗ)فمال عثمان : اجعلوا فٌها )هاء( "

ولال هانا البربري: "كنت عند عثمان وهم ٌعرضون المصاحؾ ، فؤرسلنً بكتؾ شاة إلى  
ًّ بن كعب فٌها : { و }فَؤَْمِهِل اْلَكافِِرٌن{ ] الطارق :  أب [ و }ال تَْبِدٌَل ِلْلَخْلِك{] الروم : 2ٔ}لَْم ٌَتََسنَّ

ِ{، ومحا }فؤْمِهْل{  ٖٓ [، لال : فدعا بالدواة ، فمحا إحدى البلمٌن وكتب:}ال تَْبِدٌَل ِلَخْلِك َّللاَّ
ِل اْلَكافِِرٌَن{، وكتب : }لَْم ٌَتََسنَّْه{ أل  .(٘)حك فٌها )الهاء("وكتب}فََمّهِ

ًّ )هاء( ال موضع لها  لال الطبري: " ولو كان للن من )ٌتسنى( أو )ٌتسنن( لما ألحك فٌه أب
فٌه، وال أمَر عثمان بإلحالها فٌها، ولد روي عن زٌد بن ثابت فً للن نحو اللي روي فٌه عن 

ًّ بن كعب" أب
(ٙ). 

لم ٌتسنه( ، ولرأ طلحة بن مصرؾ  لال ابن عطٌة: "ولرأ ابن مسعود: )وهلا طعامن وشرابن
 .(2)وؼٌره: )وانظر إلى طعامن وشرابن لمابة سنة("

 .(1)[، " ٌعنً: انظر إلى عظام حمارن"5ٕ٘لوله تعالى:} َواْنُظْر إِلَى ِحَماِرَن{]البمرة:

لال ابن عثٌمٌن: " أي:" انظر إلٌه بعٌنن، فنظر إلى حماره تلوح عظامه لٌ  فٌه لحم، وال 
 .(5)جلد"عصب، وال 

 .(ٓٔ)لال السدي: }وانظر إلى حمارن{، ولد هلكت وبلٌت عظامه"
 .(ٔٔ)ولال مجاهد:" ٌعنً لوله: }وانظر إلى حمارن{:فنظر إلى حماره، حٌن ٌحٌٌه هللا"

أخرج ابن أبً حاتم بسنده " عن عكرمة: }وانظر إلى حمارن{، لال: لما لام نظر إلى مفاصله 
 .(ٕٔ)صاحبه، فلما اتصلت المفاصل كسٌت لحما"متفرلة، فمضى كل مفصل إلى 

 . (ٖٔ)وري عن الربٌع بن أن : "}وانظر إلى حمارن{، وكؤن حماره عنده كما هو"
لال البؽوي: " فنظر فإلا هو عظام بٌض فركب هللا تعالى العظام بعضها على بعض فكساه 

 .(ٔ)اللحم والجلد وأحٌاه وهو ٌنظر"

                                                             

[، و}سُْلطانٌَِْه{ 1ٌَْٕه{ ]الحالة/ . والبالً هً اآلٌات: }وما أَْؼنى َعنًِّ مالِ 5ٖٙ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٔ)
 [.ٓٔ[ و}ما أَْدراَن ما ِهٌَْه{ ]المارعة/ 5ٕ]الحالة/ 

 .5ٖٙ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٕ)
 .ٔٙٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٙٗ/٘(:ص5ٔ1٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/٘(:ص5ٔ5٘( أخرجه الطبري:)٘)
 .ٗٙٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .5ٖٗ/ٔالوجٌز: ( المحرر 2)
 .1ٕ/ٕ( الدر المصون: 1)
 .5ٕٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٗٓ٘/ٕ(:ص2ٕٓٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .ٗٓ٘/ٕ(:ص2ٕٔٙ(تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٗٓ٘/ٕ(:ص5ٕٙٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٗٓ٘/ٕ(:ص5ٕٙٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)



ٔٔ5 

 

وتمطعت أوصاله وتمزلت ، لٌستبٌن لن طول لبثن ،  لال المراؼً: " كٌؾ نخرت عظامه ،
 .(ٕ)وتطمبن بللن نفسن"

[، ولكروا 5ٕ٘ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى: } َواْنظُْر إَِلى ِحَماِرَن {]البمرة: 
 :(ٖ)وجوها

ًٌ األول: فمال بعضهم : لال هللا تعالى لكره للن له ، بعد أن أحٌاه خلمًا سوٌاا ، ثم أراد أن ٌح
حماره تعرًٌفا منه تعالى لكره له كٌفٌة إحٌابه المرٌة التً رآها خاوٌة على عروشها ، فمال:}أنى 

 .(٘)، والسدي(ٗ)ٌحًٌ هله هللا بعد موتها{   مستنكًرا إحٌاء هللا إٌاها. لاله وهب
، الثانً: ولال آخرون منهم : بل لال هللا تعالى لكره للن له بعد أن نفخ فٌه الروح فً عٌنه
ٌاا ، ولبل أن  لالوا : وهً أول عضو من أعضابه نفخ هللا فٌه الروح ، وللن بعد أن سواه خلمًا سو

 .(2)، وابن جرٌج(ٙ)ٌحٌى حماره. لاله مجاهد
الثالث: ولال آخرون : بل جعل هللا الروح فً رأسه وبصره ، وجسُده مٌٌت ،  فرأى حماره 

ٌبته ٌوم َحلَّ البمعة. ثم لال هللا له : انظر إلى عظام لابًما كهٌبته ٌوم ربطه ، وطعامه وشرابه كه
، وبكر بن (ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)، ولتادة(5)، والضحان(1)نفسن كٌؾ ننشزها. لاله وهب

 .(ٖٔ)مضر
لال الطبري: " وأولى األلوال فً هله اآلٌة بالصواب لوُل من لال : إن هللا تعالى لكره بعث 

هللا بعد موتها{ من مماته ، ثم أراه نظٌر ما استنكر من إحٌاء هللا المرٌة  لابل : }أنَّى ٌحًٌ هله
التً مّر بها بعد مماتها عٌانًا من نفسه وطعامه وحماره. فحمل تعالى لكره ما أراه من إحٌابه 
نفسه وحماره مثبل لما استنكر من إحٌابه أهل المرٌة التً مّر بها خاوٌةً على عروشها ، وجعل 

ن الِعبرة فً طعامه وشرابه ، عبرة له وحجة علٌه فً كٌفٌة إحٌابه منازل المرٌة ما أراه م
وِجنانها. وللن هو معنى لول مجاهد اللي لكرناه لبل، وإنما للنا : للن أولى بتؤوٌل اآلٌة ، ألّن 

لوله : }وانظر إلى العظام{ إنما هو بمعنى : وانظر إلى العظام التً تراها ببصرن كٌؾ ننشُزها 
ثم نكسوها لحًما، ولد كان حماره أدركه من البلى فً لول أهل التؤوٌل جمًٌعا نظٌُر اللي لحك  ،

عظاَم من خوطب بهلا الخطاب ، فلم ٌمكن صرؾ معنى لوله : ) وانظر إلى العظام ( إلى أنه 
طر إلى أمٌر له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المؤمور بالنظر إلٌها ، وال إلى أنه أمر له بالن

عظام نفسه دون عظام الحمار.وإْل كان للن كللن ، وكان البلى لد لحك عظامه وعظام حماره ، 
كان األولى بالتؤوٌل أن ٌكون األمُر بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما لد كان البلى لحمه ، ألن 
 .(ٗٔ)هللا تعالى لكره جعل جمٌع للن علٌه حجة وله عبرةً وعظةً"

 :(٘ٔ)[، على وجهٌن5ٕ٘سٌر لوله تعالى:} َواْنُظْر إِلَى اْلِعَظاِم{]البمرة:واختلفوا فً تف 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .ٓٓ٘/ٔمراؼً: ( تفسٌر الٕ)
 وما بعدها. 2ٙٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٙٗ/٘(:ص5ٖٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٙٗ/٘(:ص5ٖٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٙٗ/٘(:ص5ٖٙ٘( و)5ٖ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .5ٙٗ/٘(:ص5ٖ2٘(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٓٗ/٘(:ص5ٖ1٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٓٗ/٘(:ص5ٗٔ٘( و)5ٗٓ٘فسٌر الطبري)(انظر: ت5)
 .2ٔٗ/٘(:ص5ٕٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٕٗ/٘(:ص5ٖٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 2ٕٗ-2ٔٗ/٘(:ص5ٗٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٕٗ/٘(:ص5ٗ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .2ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٕٖٕٖٔٓ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٘ٔ)



ٕٔٓ 

 

 األول: فمال األكثرون : أراد به عظام حماره.
الثانً: ولال لوم" "أراد به عظام هلا الرجل ، وللن أن هللا تعالى لم ٌمت حماره بل أماته هو 

ظر إلى حمارن فنظر فرأى حماره لابما فؤحٌا هللا عٌنٌه ورأسه ، وسابر جسده مٌت ، ثم لال : ان
والفا كهٌبته ٌوم ربطه حٌا لم ٌطعم ولم ٌشرب مابة عام ونظر إلى الرمة  فً عنمه جدٌدة لم 
تتؽٌر ، وتمدٌر اآلٌة : } َواْنظُْر إِلَى ِحَماِرَن { وانظر إلى عظامن كٌؾ ننشزها وفً اآلٌة تمدٌم 

انظر إلى العظام كٌؾ ننشزها ولنجعلن آٌة وتؤخٌر ، وتمدٌرهما : وانظر إلى حمارن ، و
 .(ٔ)للنا "

 .(ٕ)أي لنصٌِّرن عبلمة للنا  على لدرتنا" [، "5ٕ٘لوله تعالى:} َوِلنَْجعَلََن آٌَةً ِللنَّاِ { ]البمرة:
 .(ٖ)لال الطبري:" ولنجعلن حجة على من جهل لدرتً ، وشنَّ فً عظمتً"

إحٌابن بعد ما لكر، لتعاٌن ما استبعدته من اإلحٌاء بعد لال الماسمً:" أي فعلنا ما فعلنا، من 
 .(ٗ)دهر طوٌل. ولنجعلن آٌة للنا  على البعث"

 .(٘)عن الربٌع بن أن : "لوله: }آٌة{، ٌمول: عبرة"
 .(ٙ)لال ابن عطٌة:" معناه لهلا الممصد من أن تكون آٌة فعلنا بن هلا"

وإحٌاء حمارن ، وحفظ ما معن من الطعام لال المراؼً:" أي فعلنا ما فعلنا من إحٌابن 
والشراب ، لٌزٌل تعجبن ، ونرٌن آٌاتنا فً نفسن وطعامن وشرابن ، ولنجعلن آٌة للنا ، أما 
كونه آٌة له فواضح ، وأما كونه آٌة للنا  فؤلن علمهم بموته مابة عام ثم بحٌاته بعد للن ٌكون 

 .(2)كمال لدرة َّللّا وعظٌم سلطانه" من أكبر اآلٌات التً ٌهتدى بها من ٌشاهدها ، إلى
ولٌل: "كان آٌة للنا  ، بؤنه جاء بعد مابة عام إلى ولده وولد ولده ، شاباا وهم شٌوخ"
(1). 

 :(5)ولد اختلفوا فً موضع كون هلا الرجل آٌة، على لولٌن 
 األول: لال األعمش: "موضع كونه آٌة، هو أنه جاء شابا على حاله ٌوم مات، فوجد الحفدة

 .(ٓٔ)واألبناء شٌوخا"
. (ٔٔ)لال عكرمة:" كان بعث ابن لمابة وأربعٌن، شابا، وكان ولده أبناء مابة سنة، وهم شٌوخ"

 .(ٕٔ)وروي عن عبدهللا مثله
 .(ٖٔ)لال ابن أبً حاتم: "وروي عن المنهال بن عمرو واألعمش لاال: جاء شاب وولده شٌوخ"

لد هلن كل من ٌعرؾ، فكان آٌة لمن كان حٌا والثانً: ولٌل: " بل موضع كونه آٌة، أنه جاء و
 .(ٗٔ)من لومه، إل كانوا مولنٌن بحاله سماعا"

وأخرج ابن أبً حاتم بسنده "عن السدي، ٌعنً لوله: }ولنجعلن آٌة للنا {، لال: فرجع إلى 
أهله، فوجد داره لد بٌعت وبنٌت وهلن من كان ٌعرفه، فمال: اخرجوا من داري، لالوا: ومن 

 أنا عزٌر.أنت  لال: 

                                                             

 .ٕٖٔ/ٔالبؽوي: ( تفسٌر ٔ)
 .5ٕٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .2ٗٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .51ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .٘ٓ٘/ٕ(:ص22ٕٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٓ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٔٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)
 .2ٗٗ/٘( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٖٓ٘/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 5)
 .ٖٓ٘/ٔالوجٌز: ( المحرر ٓٔ)
 .٘ٓ٘/ٕ(:ص2ٖٕٙ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .٘ٓ٘/ٕ(:ص2ٕٗٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .٘ٓ٘/ٕ(:ص2ٕٗٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٖٓ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)



ٕٔٔ 

 

لالوا: ألٌ  لد هلن عزٌر، منل كلا وكلا  لال: فإنً أنا هو، كان من حالً، وكان. فلما عرفوا 
 .(ٔ)للن، خرجوا له من الدار فدفعوها إلٌه"

لال ابن عطٌة:" وفً إماتته هله المدة، ثم إحٌابه أعظم آٌة، وأمره كله آٌة للنا  ؼابر الدهر، 
 .(ٕ)ن بعض"ال ٌحتاج إلى تخصٌص بعض للن دو

ولال عباد بن منصور: "سؤلت الحسن، عن لوله: }ولنجعلن آٌة للنا {، لال: فكان هلا عبدا 
 .(ٖ)نفعه هللا بما أراه من العبرة فً نفسه وجعله آٌة للنا "

ٌَْؾ نُنِشُزَها{]البمرة: [، " أي تؤمل فً عظام حمارن 5ٕ٘لوله تعالى :}َوانُظْر ِإلَى اْلِعَظاِم َك
 .(ٗ)نرّكب بعضها فوق بعض وأنت تنظر" النخرة كٌؾ

لال الماسمً" أي عظام الحمار لتشاهد كٌفٌة اإلحٌاء، ]إل[ نرفع بعضها على بعض ونركبه 
 .(٘)علٌه"

لال المراؼً:" أي إن المادر على أن ٌكسو هله العظام لحما وٌمدها بالحٌاة وٌجعلها أصبل 
ٌة ، وكللن المادر على اإلحٌاء بعد لبث لادر على أن ٌعٌد الخصب والعمران للمر -لجسم حى 

  .(ٙ)مابة سنة لادر على اإلحٌاء بعد لبث الموتى آالؾ السنٌن ، فبعض أفعاله تعالى ٌشبه بعضا"
ٌَْؾ نُنِشُزَها{]البمرة:   :(2)[، وجوها5ٕ٘ولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: :}َك

 .(1){:نشخصها عضوا عضوا" األول: لال ابن عبا :"}وانظر إلى العظام كٌؾ ننشزها
الثانً: لال وهب بن منبه: "ٌعنً فً لوله: }كٌؾ ننشزها{ لال: فجعل ٌنظر إلى العظام، كٌؾ 

 .(5)ٌلتبم بعضها إلى بعض"
الثالث: وعن السدي" "لوله: وانظر إلى العظام كٌؾ ننشزها ٌمول: نحركها ثم نكسوها، فبعث 

ل وجبل، لهبت به الطٌر والسباع، فاجتمعت، وركب هللا رٌحا، فجاءته بعظام الحمار من كل سه
 .(ٓٔ)بعضها فً بعض، وهو ٌنظر، وصار حمارا من عظام، لٌ  له لحم وال دم"

 .(ٔٔ)الرابع: ورٌوي: "عن أبً حفص مبشر بن عبٌد، فً لراءته: }كٌؾ ننشزها{، لال: نمٌمها"
أن هللا تعالى لكره ، أخبر  لال الطبري: " واللي هو أولى بتؤوٌل اآلٌة من المول ، أن ٌمال :

أنه حمل اللي وصؾ صفته فً هله اآلٌة ُحجة للنا  ، فكان للن ُحجة على من عرفه من ولده 
ولْومه ممن علم موته ، وإحٌاَء هللا إٌاه بعد مماته ، وعلى من بُعث إلٌه منهم"
(ٕٔ). 

ٌَْؾ نُنِشُزَها{]البم   :(ٖٔ)[، أربعة لراءات 5ٕ٘رة:وفً لوله تعالى :}َوانظُْر إَِلى اْلِعَظاِم َك
األولى: } نُْنِشُرَها { بالراء المهملة وضم النون، لرأ بللن ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وللن 
لراءة عامة لرأة أهل المدٌنة ، بمعنى : وانظر إلى العظام كٌؾ نحٌٌها ، ثم نكسوها لحًما، لاله 

 .(ٙٔ)، وابن زٌد(٘ٔ)، ولتادة(ٗٔ)مجاهد
                                                             

 .2ٗٗ/٘(:ص5ٗ2٘، والطبري)٘ٓ٘/ٕ(:ص2ٕٙٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٓ٘/ٔ(المحرر الوجٌز: ٕ)
 .٘ٓ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٙأبً حاتم)( أخرجه ابن ٖ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .51ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٔٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .ٙٓ٘-٘ٓ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: 2)
 .٘ٓ٘/ٕ(:ص21ٕٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٙٓ٘/ٕ(:ص25ٕٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٙٓ٘/ٕ(:ص1ٕٓٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .ٙٓ٘/ٕ(:ص1ٕٔٙأخرجه ابن أبً حاتم:) (ٔٔ)
 .2٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .2ٙٗ-2٘ٗ/٘. وتفسٌر الطبري: ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
 2ٙٗ-2ٙٗ/٘(:ص5٘ٔ٘( و)5٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .22ٗ/٘(:ص5ٕ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .22ٗ/٘(:ص5ٖ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)



ٕٕٔ 

 

واحتج بعض لَرأة للن بالراء وضم نون أوله ، بموله : }ثُمَّ إِلَا َشاَء أَْنَشَرهُ{] لال الطبري: "  
 .(ٔ)[ ، فرأى أّن من الصواب إلحاق لوله : }وانظر إلى العظام كٌؾ ننشرها{ به." ٕٕعب  : 
لال الماوردي: "والنشور : الحٌاة بعد الموت ، مؤخول من نشر الثوب ، ألن المٌت  

ًَ وانبسط بالتصرؾ لٌل : نُِشَر وأُنِشر  كالمطوي ، ألنه ممبوض عن التصرؾ بالموت ، فإلا َحٌِ
"(ٕ). 

، (ٖ)والمراءة الثانٌة : لرأ بها البالون }ننِشُزها{، بالزاي المعجمة ، ٌعنً نرفع بعضها إلى بعض
 وللن لراءة عامة لرأة الكوفٌٌن.

، إلا ارتفع طوله وشبَّ ، ومنه "  وأصل )النشوز( االرتفاع ، ومنه لٌل : " لد نشز الؽبلم "
نشوز المرأة " على زوجها، بؤن تطٌح ببصرها إلى بشر صارفة له عن زوجها، كمول الفرزدق 

(ٗ) : 
 إدا جلست عند اإلمام كؤنها      بها رفمة من ساعة ٌستحٌلها

 : (٘)وكمول األخر 
 إلا اللٌل عن نشز تخلى رمٌته     بؤمثال أبصار النساء المواري

ومن للن لٌل للمكان المرتفع من األرض : " نََشز ونَْشز ونشاز " ، ، فإلا أردت أنن رفعته ، 
 .(ٙ) للت : " أنشزته إنشاًزا " ، و " نشز هو " ، إلا ارتفع

فمعنى لوله : "}وانظر إلى العظام كٌؾ ننشزها { فً لراءة من لرأ للن بالزاي : كٌؾ نرفعُها 
 .(5)، والسدي(1). وبه لال  ابن عبا (2)ها إلى أماكنها من الجسد"من أماكنها من األرض فنردُّ 

ٌَْؾ نَْنشُُرَها {، بفتح النون من أوله  المراءة الثالثة: ولرأ للن بعضهم : }َواْنظُْر إَِلى اْلِعَظاِم َك
وبالراء. كؤنّه وّجه للن إلى مثل معنى : نَْشِر الشًء وطٌِّه، وللن لراءة ؼٌر محمودة ، ألن 

رب ال تمول : نشر الموتى ، وإنما تمول : " أنشر هللا الموتى " ، فنشروا هم " بمعنى : أحٌاهم الع

فحٌُوا هم. وٌدل على للن لوله : ) ثُمَّ إِلَا َشاَء أَْنَشَرهُ ( ولوله : ) أَِم اتََّخلُوا آِلَهةً ِمَن األْرِض ُهْم 
أرٌد به َحًٌِ ، المٌت وعاش بعد مماته ، لٌل : [ ؛  .. وعلى أنه إلا  ٌُْٕٔنِشُروَن ( ] األنبٌاء : 

 :(ٓٔ)نََشر، ومنه لول أعشى بنً ثعلبة 

                                                             

 .22ٗ/٘ري: ( تفسٌر الطبٔ)
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٔ( النكت والعٌون: ٕ)
( لال ابن عطٌة: " وٌملك عندي أن ٌكون معنى النشوز رفع العظام بعضها إلى بعض، وإنما النشوز االرتفاع ٖ)

للٌبل للببل، فكؤنه ولؾ على نبات العظام الرفات وخروج ما ٌوجد منها عند االختراع، ولال النماش: ننشزها 
وانظر استعمال العرب تجده على ما لكرت، من للن نشز ناب البعٌر، والنشز من األرض على معناه ننبتها، 

التشبٌه بللن، ونشزت المرأة كؤنها فارلت الحال التً ٌنبؽً أن تكون علٌها، ولوله تعالى: َوإِلا ِلٌَل اْنشُُزوا 
تكون التوسعة، فكؤن النشوز ضرب من [ أي فارتفعوا شٌبا شٌبا كنشوز الناب. فبللن ٔٔفَاْنشُُزوا ]المجادلة: 

 االرتفاع. وٌبعد فً االستعمال أن ٌمال لمن ارتفع فً حابط أو ؼرفة:
 [.ٖٔ٘/ٔنشز".]المحرر الوجٌز: 

. من لصٌدة ٌخاطب بها زوجته، وفً رواٌة"ترى 1ٓٙ، والمفردات: 5ٖ5/ٕ، والكامل: ٙٓٙ/ٕ( دٌوانه: ٗ)
ٌّن  حاالتها. رفمة من خلفها"، ومعنى: تستحٌلها: تتب

 .ٔٗ٘/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الراؼبـ انظر: تفسٌره: ٘)
 .ٔٗ٘/ٔ، وتفسٌر الراؼب األصفهانً: 2ٙٗ-2٘ٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٙٗ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .2ٙٗ/٘(ص:5ٗ1٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٙٗ/٘(ص:5ٗ5٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
)بوالق( وهو فً أكثر الكتب ، ولد  ٖٙ:  ٖٓ/  ٕٖ:  ٕ٘/  ٗٔ:  5ٔ، وسٌؤتً فً التفسٌر  ٘ٓٔ(دٌوانه : ٓٔ)

. ولبله ٌلكر صاحبته ، فؤجاد وأبدع : َعْهِدي بَِها فًِ  ٖٔٔ:  ٖ/ ٕ، تعلٌك :  2ٗٗ:  ٔمضى بٌتان منها فً 
اِمرِ  ٌْفَاَء ِمثَْل الُمْهَرةِ الضَّ ِ لَْد سُْربِلَْت ... َه ًّ  الَح

 نََهَد الثَّْدُي َعلَى نَْحِرَها ... ِفً ُمْشِرٍق ِلي َصبَحٍ نَاِثرِ  لَدْ 
ٌْتًا إلَى َنْحِرَها ... َعاَش ، َولَْم ٌُْنَمْل إِلى لَاِبرِ   لَْو أَْسنََدْت َم
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ٌَا َعَجبًا ِلْلَمٌِِّت النَّاِشرِ  ا َرأَْوا :            َحتَّى ٌَمُوَل النَّاَ  ِممَّ
" ًَ وروي سماًعا من العرب : " كان به َجَرٌب فنََشر " ، إلا عاد َوَحٌِ
(ٔ). 

 .(ٕ)لرأ أبً بن كعب: }كٌؾ ننشٌها{ بالٌاءالمراءة الرابعة: و
لال الطبري: " والمول فً للن عندي أّن معنى " اإلنشاز " ومعنى " اإلنشار " متماربان ، 
ألن معنى " اإلنشاز " : التركٌُب واإلثبات ورد العظام إلى العظام ، ومعنى " اإلنشار " إعادة 

إلى أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارلتها  الحٌاة إلى العظام، وإعادتها ال شن أنه ردُّها
إٌاها. فهما وإن اختلفا فً اللفظ ، فمتماربا المعنى. ولد جاءت بالمراءة بهما األمة مجٌبًا ٌمطُع 
العلر وٌوجب الحجة ، فبؤٌِّهما لرأ المارئ فمصٌب ، النمٌاد معنٌٌهما ،  وال حجة توجب 

فإن ظّن ظاٌن أن " اإلنشاَر " إلا كان إحٌاًء ، فهو إلحداهما المضاَء بالصواب على األخرى، 
بالصواب أولى ، ألن المؤمور بالنظر إلى العظام وهً تنُشر إنما أمر به لٌرى عٌانًا ما أنكره 
بموله : }أنَّى ٌحًٌ هله هللا بعد موتها{   ] فمد أخطؤ [، فإن إحٌاء العظام ال شن فً هلا الموضع 

أماكنها من جسد المنظور إلٌه ، وهو ٌُحٌى ،  إلعادة الروح التً كانت ، إنما عنى به ردُّها إلى 
فارلتها عند الممات. واللي ٌدل على للن لوله : }ثم نكسوها لحًما{، وال شن أن الروح إنما 
نفخت فً العظام التً أنشزت بعد أن كسٌت اللحم. وإل كان للن كللن ،  وكان معنى " اإلنشاز 

إلى أماكنها من الجسد ، وكان للن معنى " اإلنشار "  وكان معلوًما  " تركٌب العظام وردها
استواء معنٌٌهما ، وأنهما متفما المعنى ال مختلفاه ، ففً للن إبانة عن صحة ما للنا فٌه، وأما 
ٌَْؾ نَْنشُُرَها " بفتح  المراءة الثالثة ، فؽٌر جابزةٍ المراءةُ بها عندي ، وهً لراءة من لرأ : " َك

وبالراء ، لشلولها عن لراءة المسلمٌن ، وخروجها عن الصحٌح الفصٌح من كبلم  النون
 .(ٖ)العرب"

 .(ٗ)[، " أي نسترها به"5ٕ٘لوله تعالى:} ثُمَّ نَْكسُوَها لَْحًما{]البمرة:

أي نسترها باللحم؛ فشاهد للن بعٌنه، فاجتمع عنده آٌتان من آٌات هللا؛ إبماء  لال ابن عثٌمٌن:"
 .(٘)وهو حماره" -وهو طعامه، وشرابه؛ وإحٌاء ما كان مٌتاً  -ما ٌتؽٌر على حاله 
 .(ٙ)والكسوة: ما وارى من الثٌاب، وشبه اللحم بها" لال ابن عطٌة: "

به كما ٌواري جسَد اإلنسان كسوتُه التً ٌلبَسُها.  لال الطبري: " نكسوها " : نُلبسها ونُوارٌها
وكللن تفعل العرب ، تجعل كل شًء ؼطَّى شٌبًا وواراه ، لباًسا له وكُسوة ، ومنه لول النابؽة 

 : (2)الجعدي
ٌُْت ِمَن اإلْسبلِم ِسْربَاال   فَاْلَحْمُد هللِ إِْل لَْم ٌَؤْتِنًِ أََجِلً      َحتَّى اْكتََس

                                                                                                                                                                               

 حتَّى ٌَمُوَل الناُ  . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السبلح ، تراه مشرًبا كالجمر ٌتؤلأل . ونابر : نٌر . ٌمال : " نار الشًء الصبح )بفتحتٌن( برٌك اللون والحلى و
 فهو نٌر ونابر " و " أنار فهو منٌر " .

 .21ٗ-22ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٔ٘/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 .25ٗ-21ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .51ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .5ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٖٔ٘/ٔالمحرر الوجٌز: ( ٙ)
وكان هجا الجعدي وسب  -، فً هجابه ابن الحٌا ، والحٌا أمه ، واسمه سوار بن أوفً المشٌري  1ٙ(دٌوانه : 2)

ٌَّاِم لَْد َحَسَرْت  ا تََري ظُلََل األَ أخواله من األزد ، وهم بؤصبهان متجاورون ، فمال فً للن لصٌدته التً أولها : إِمَّ
ٌْبلً َكاَن لٌََّاالَ ... عنًِّ ، وَشمَّ   ْرُت لَ

وٌنسب هلا البٌت إلى " لبٌد بن ربٌعة العامري " وإلى " لردة بن نفاثة السلولً " ، ولال ابن عبد البر فً 
 : " ولد لال أكثر أهل األخبار أن لبًٌدا لم ٌمل شعًرا منل أسلم . 1ٕٕاالستٌعاب : 

" ولكر البٌت ، ثم لال : ولد لٌل إن هلا البٌت لمردة بن نفاثة ولال بعضهم : لم ٌمل فً اإلسبلم إال لوله : ... 
، فلكر لردة بن نفابة السلولى فمال : " كان شاعًرا ، لدم  ٖٙ٘السلولى ، وهو أصح عندي " . ثم عاد فً ص 
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 .(ٔ)كُسوةً له وِسرباال" -إل ؼطَّى اللي كان علٌه فواراه وألهبه  - فجعل اإلسبلم
لال السدي: "إن هللا كسا العظام لحما ودما، فمام حمارا من لحم ودم، لٌ  فً روح، ثم ألبل 

 .(ٕ)ملن ٌمشً، حتى أخل بمنخر الحمار فنفخ فٌه، فنهك الحمار"
: لما اتصلت المفاصل، كسٌت لحما، وروي" عن عكرمة ٌعنً لوله: }ثم نكسوها لحما{، لال

 .(ٖ)ثم كسً اللحم عصبا، ثم مد الجلد علٌها، ثم نفخ فً منخره، فنهك"
ا تَبٌَََّن لَهُ{]البمرة: [، أي: " فلما تبٌن له ما أشكل علٌه ، ٌعنى أمر إحٌاء 5ٕ٘لوله تعالى:} فَلَمَّ

 .(ٗ)الموتى"
 .(٘)لال الصابونً:" أي فلما رأى اآلٌات الباهرات"

، وظهر له  ًّ لال الماسمً"أي: اتضح له إعادته مع طعامه وشرابه وحماره، بعد التلؾ الكل
 .(ٙ)كٌفٌة اإلحٌاء"

 .(2)لال المراؼً: "أي فلما ظهر له إحٌاء المٌت عٌانا"
اللي مر على المرٌة، واستبعد أن ٌحٌٌها هللا بعد  -أي تبٌن لهلا الرجل  لال ابن عثٌمٌن:
هللا سبحانه وتعالى ٌحٌٌها بعد موتها، وحصل ما حصل من آٌات هللا عز  موتها؛ أو استبطؤ أن

تبٌن له األمر اللي تحمك به لدرة هللا عز  -وجل بالنسبة له، ولحماره، ولطعامه، وشرابه 
 .(1)وجل"

فلما اتضح له عٌاًنا ما كان مستنكًرا من لدرة هللا وعظمته عنده لبل عٌانه  لال الطبري: أي: "
 .(5)أَْعلَُم " للن، لالَ 

اعترض علٌه ابن عطٌة لاببل: " وهلا خطؤ ألنه ألزم ما ال ٌمتضٌه اللفظ، وفسر على المول 
 .(ٓٔ)الشال واالحتمال الضعٌؾ"

 .(ٔٔ)لال الزمخشري: " ولرأ ابن عبا  رضى هللا عنهما : }فلما تبٌن له{، على البناء للمفعول"

َ لوله تعالى: ٍء لَِدٌٌر {]البمرة:} لَاَل أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ ًْ [، " لال أٌمنت وعلمت علم 5َٕ٘علَى كُّلِ َش
 .(ٕٔ)المشاهدة أن هللا على كل شًء لدٌر"

 .(ٖٔ)لال الماسمً:" فخرج من الظلمات إلى النور."
 .(ٔ)لال ابن كثٌر:"أي : أنا عالم بهلا ولد رأٌته عٌاًنا فؤنا أعلم أهل زمانً بللن"

                                                                                                                                                                               

َباُب فَلَْم أَْحِفْل بِِه  على رسوله هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً من بنً سلول ، فؤّمره علٌهم بعد أن أسلم وأسلموا ، فؤنشؤ ٌمول : بَاَن الشَّ
ٌُْب واإِلْسبلَُم إِْلبَاالَ   بَاالَ ... َوأَْلبََل الشَّ

ي نَِدٌِمً ِمْن ُمَشْعشَعٍَة ... َولَْد أُلَلُِّب أَْوَراًكا َوأَ ْكفَاالَ   َولَْد أَُرّوِ
 . . .اْلَحْمُد هلل . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 

:  ٗٔولد لٌل إن البٌت للبٌد . لال أبو عبٌدة : لم ٌمل لبٌد فً اإلسبلم ؼٌره " . ولكر للن أبو الفرج فً أؼانٌه 
، ودٌوان لبٌد  ٙٙوالمعمرٌن  ٕٖٕ، والشعر والشعراء :  5ٖٖ،  1ٖٖ، وؼٌره . وانظر معجم الشعراء :  5ٗ

 . وؼٌرها كثٌر . ٙ٘، الزٌادات : 
 .1ٓٗ/٘: ( تفسٌر الطبرئ)
 .ٙٓ٘/ٕ(:ص1ٕٕٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٙٓ٘/ٕ(:ص1ٖٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .1ٖٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٗ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .51ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)
 .5ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .1ٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٖٔ٘/ٔالوجٌز: ( المحرر ٓٔ)
 .1ٖٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .51ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٔ)
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ما ٌمٌنٌّا مإٌدا بآٌات َّللّا فً نفسى وفً اآلفاق ، أن َّللّا على كل لال المراؼً: " لال : أعلم عل
 .(ٕ)شىء من األشٌاء التً من جملتها ما شاهدته ، لدٌر ال ٌستعصى علٌه أمر"

أن أول شًء خلمه هللا منه، عٌناه، ثم جعل ٌخلك بعد، بمٌة  -وهللا أعلم -لال الحسن:"  لكر لنا
العظام لحما، لٌعتبر وٌعلم أن هللا ٌحً الموتى، وأنه على كل  خلمه وهو ٌنظر بعٌنٌه، كٌؾ ٌكسو

شًء لدٌر، فلما رأى ما أراه هللا من للن، أجاب ربه خٌرا، فً معرفته، فمال: }أعلم أن هللا على 
 .(ٖ)كل شًء لدٌر{"

ولال دمحم بن إسحاق: "}إن هللا على كل شًء لدٌر{، أي: إن هللا على كل ما أراد بعباده، من 
 .(ٗ)ة، أو عفو لدٌر"نمم

هو إدران الشًء إدراكاً جازماً مطابماً لما هو علٌه؛  -كما سبك  -« العلم»لال ابن عثٌمٌن: و
وعدم اإلدران هو الجهل البسٌط؛ وإدران الشًء على ؼٌر ما هو علٌه: هو الجهل المركب؛ 

دهما فالراجح وعدم الجزم: شن؛ أو ظن؛ أو وهم؛ فإن تساوى األمران فهو شن؛ وإن ترجح أح
 .(٘)ظن؛ والمرجوح وهم

فصفة تموم بالمادر بحٌث ٌفعل الفعل ببل عجز؛ لموله تعالى: }وما كان هللا « المدرة»وأما والـ
[ : لما نفى أن ٗٗلٌعجزه من شًء فً السموات وال فً األرض إنه كان علٌماً لدٌراً{ ]فاطر: 

 .(ٙ)نفى العجز، لكر المدرة، والعلم ممابلها" ٌعجزه شًء لال تعالى: }إنه كان علٌماً لدٌراً{ فلما
َ{]البمرة:   :(2)[، على لراءتٌن5ٕ٘واختلفت المراءة  فً لوله تعالى "} لَاَل أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ

المراءة األولى: }لَاَل اْعلَْم{، على معنى األمر، بوصل )األلؾ( من )اعلم(، وجزم )المٌم( 
منها، وهً لراءة عامة لرأة أهل الكوفة، وٌلكرون أنها فً لراءة عبد هللا: }لٌَِل اْعلَْم{، على وجه 

  األمر من هللا اللي أحًٌ بعد مماته، فؤمر بالنظر إلى ما ٌحٌٌه هللا بعد مماته.
 .(1)وكللن روي عن ابن عبا 

ولال الربٌع: "لكر لنا ، وهللا أعلم ، أنه لٌل له: }انظر{، ! فجعل ٌنظر إلى العظام كٌؾ  
 .(5)ٌتواَصُل بعضها إلى بعض ، وللن بعٌنٌه ، فمٌل : }اعلم أن هللا على كل شًء لدٌر{

الخبر، ولان أنّه لما تبٌّن له ما لال أبو علً:" لال: أَْعلَُم على لفظ األمر، فالمعنى: ٌإول إلى 
تبٌّن من الوجه اللي لٌ  لشبهة علٌه منه طرٌك، نّزل نفسه منزلة ؼٌره، فخاطبها كما ٌخاطب 
ٍء لَِدٌٌر وهلا مما تفعله العرب، ٌنّزل أحدهم نفسه منزلة  ًْ َ َعلى كُّلِ َش سواها فمال: أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ

ًّ فٌخاطبها كما تخاطبه لال األجنب
(ٔٓ): 

 تلّكر من أنّى ومن أٌن شربه      ٌإامر نفسٌه كلي الهجمة األبل
فجعل عزمه على وروده الشرب له  لجهد العطش، وعلى تركه الورود مرة لخوؾ الرامً 

 وترّصد المانص نفسٌن له.

                                                                                                                                                                               

 .11ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .2ٓ٘/ٕ(:ص1ٕٗٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .2ٓ٘/ٕ(:ص1ٕٙٙ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .5ٕٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .5ٕٕ/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن:( انظر: ٙ)
 .11ٙ/ٔ، و تفسٌر ابن كثٌر: 1ٗٗ-1ٔٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .1ٕٗ/٘(:ص5٘٘٘. و)1ٔٗ/٘(:ص5٘ٗ٘( أخرجه الطبري)1)
 .1ٕٗ/٘(:ص5٘ٙ٘( تفسٌر الطبري)5)
بضم  (البٌت للكمٌت بن زٌد أنشده صاحب التاج فً )أبل( ونسبه للكمٌت، وكللن اللسان )أبل( بلفظة )شربه(ٓٔ)

َ َعلى كُّلِ  52ٕ/ ٖ. وفً المرطبً 51ٖ/ ٕالشٌن ولكره الطبري فً تفسٌره  عند تفسٌر لوله تعالى: أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ
ًّ فً هلا المعنى بمول الشاعر: وأورد البٌت .... ٌإامر نفسه:  ٍء لَِدٌٌر لال ابن عطٌة: وتؤن  أبو عل ًْ َش

المابة. واإلبل بكسر الباء: اسم فاعل من أبل كفرح: إلا أحسن ٌشاورها. والهجمة: عدد من اإلبل لرٌب من 
 رعٌة اإلبل، والمٌام علٌها.
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 :(ٔ)ومن للن لول األعشى
 أرمً بها البٌد إلا هّجرت       وأنت بٌن المرو والعاصر

. فمال: أنت، وهو ًّ  ٌرٌد نفسه، فنّزل نفسه منزلة سواه فً مخاطبته لها مخاطبة األجنب
 :(ٕ)ومثل للن لوله

 وّدع هرٌرة إّن الّركب مرتحل      وهل تطٌك وداعاً أٌّها الّرجل
 فمال: وّدع، فخاطب نفسه كما ٌخاطب ؼٌره، ولم ٌمل:

ألوّدع، وعلى هلا لال: أٌّها الرجل، وهو ٌعنً نفسه. ولال
(ٖ): 

 ألم تؽتمض عٌنان لٌلة أرمداً     
ٍء لَِدٌٌر{]البمرة:  ًْ َ َعلى كُّلِ َش ًّ 5ٕ٘فكللن لوله لنفسه }أَْعلَُم  أَنَّ َّللاَّ [، نّزله منزلة األجنب

 المنفصل منه، لتنبهه على ما تبٌّن له مّما كان أشكل علٌه.
 .(ٙ()٘): وهو أجود فً المعنى"(ٗ)لال أبو الحسن
}لَاَل أَْعلَُم{، على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به، بهمز )ألؾ( }أعلم{ ولطعها، المراءة الثانٌة: 

ٌِّن  ورفع )المٌم(، بمعنى : "فلما تبٌن له من لدرة هللا وعظٌم سلطانه بمعاٌنته ما عاٌنه ، لال المتب
 .(2)للن : أعلم اآلن أنا أّن هللا على كل شًء لدٌر"

وبعض لرأة أهل العراق، وبللن فّسر معناه، جماعة من   وبللن لرأ عامة لرأة أهل المدٌنة،
 .(ٗ)، وابن ٌد(ٖ)، والضحان(ٕ)، والسدي(ٔ)، ولتادة(1)أهل التفسٌر: منهم وهب

                                                             

 «.إلا هّجرت»بدل « إل أعرضت»(البٌت فً اللسان )لرا( لؤلعشى وفٌه: ٔ)
ولٌ  فً دٌوان األعشى. وهو أشبه بمصٌدته التً ٌهجو فٌها علممة بن عبلثة وٌلكر فً آخرها نالته. انظر 

 والمرو: مسٌل المعصرة ومثعبها. 2ٗٔدٌوانه ص 
 .٘٘( دٌوانه: ٕ)
 (صدر بٌت لؤلعشى عجزه:ٖ)

وعادن ما عاد السلٌم المسّهدا والسلٌم ٌطلك على اللدٌػ تفاإاًل، وهو مطلع لصٌدة لؤلعشى ٌمدح بها النبً صّلى 
عن أبً علً  52ٕ/ ٖ. واستشهد به المرطبً مع سابمه فً تفسٌره ٖ٘ٔهللا علٌه وآله وسلّم. انظر دٌوانه/ 
 للمعنى اللي لكره أبو علً هنا.

(هو علً بن سلٌمان األخفش األصؽر، أبو الحسن، شٌخ أبً علً الفارسً، لكره ابن العدٌم ممن أخل عنهم ٗ)
 م. 51ٖٔسنة  2ٖٗ/ ٗ، ومجلة المجمع 2ٙٔ/ ٕهـ( انظر بؽٌة الوعاة  ٖ٘ٔالفارسً. توفً فً بؽداد )

 .1ٖٗ-1ٖٖ/ٕ: ( الحجة للمراء السبعة٘)
( للت: إن هله الظاهرة التً تحدث عنها أبو علً، تسمى بـ)التجرٌد(، وكان أبو علً الفارسً وابن جنً من ٙ)

-أوابل من تعرض لهله الظاهرة، فمال ابن جنً"اعلم ان هلا الفصل من فصول العربٌة طرٌؾ ورأٌت أبا علً
تعتمد ان فً الشًء من نفسه معنى آخر كؤنه حمٌمته ومحصوله، به ؼرٌا معنٌا...ومعناه ان العرب لد  -رحمه هللا

ولد ٌجري للن إلى ألفاظها لما عمدت علٌه معانٌها. وللن مثل لولهم: لبن لمٌت زٌدا لتلمٌن منه األسد، ولبن 
الخصابص:  سؤلته لتسؤلن منه البحر...وعلى هلا ٌخاطب اإلنسان منهم نفسه، حتى كؤنها تمابله أو تخاطبه".]

ٕ/ٗ2ٖ-ٗ2ٗ.] 
 [:ٖٙٔ-5٘ٔ/ٕولسمه ابن األثٌر على لسمٌن]انظر: المثل السابر: 

األول/ التجرٌد المحض: وهو أن تؤتً بكبلم هو خطاب لؽٌرن وأنت ترٌد به نفسن، أي ان الخطاب موجه لؽٌر 
عر الشاعر لكنه ٌرٌد به نفسه، "إل تنشطر لات الشاعر إلى شطرٌن، شطر مخاطب وشطر مخاطب، فٌمٌم الشا

 حوارا داخلٌا لكنه حوار لا ، وان هلا األسلوب ٌؽدو شكل من أشكال مواجهة اللات وحوارها ولومه.
الثانً/ التجرٌد ؼٌر المحض: فإنه خطاب لنفسن ال لؽٌرن." وهو شكل من أشكال الحوار إل ال ٌكون فٌه 

ه وانفعاالته، فالشاعر الحضور للضمابر، وإنما ٌكون للنف  اللي تشكل مصدرا إلحسا  اإلنسان وهواجس
 ٌخاطب مكمن الشعور واإلحسا .

والتجرٌد شكل من أشكال الحوار اللي ٌرٌد اإلنسان من خبلله أن ٌبرز مشاعره، وله خصوصٌته فً اإلٌحاء، 
 ومن كونه شكبل ببلؼٌا مرتبطا بهدؾ ما، وللن من خبلل السٌاق اللي ورد فٌه. 

، نهاٌة اإلرب فً فنون 1ٕٙ، التلخٌص فً علوم الببلؼة: 2ٗ-2ٖ/ٖالطراز: لمزٌد من المعلومات انظر: ]
 [.2ٗ-ٓٗ/ٕ، معجم المصطلحات الببلؼٌة وتطورها: ٖٖٕ/ٖٕٓ، الفوابد: ٙ٘ٔ/2األدب: 

 .1ٕٗ/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .1ٖٗ/٘(:ص5٘1٘( و)5٘2٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
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لال الطبري: " وأولى المراءتٌن بالصواب فً للن لراءة من لرأ : }اْعلَْم{، بوصل )األلؾ(  
للي لد أحٌاه بعد مماته، باألمر بؤن ٌعلم أن وجزم )المٌم(، على وجه األمر من هللا تعالى لكره ل

هللا اللي أراه بعٌنٌه ما أراه من عظٌم لدرته وسلطانه ، من إحٌابه إٌاه وحماَره بعد موت مابة 
عام وبَبلبه ، حتى عاَدا كهٌبتهما ٌوم لبض أرواحهما ، وحفِظه علٌه طعامه وشرابه مابة عام 

ؽٌر ، على كل شًء لادٌر كللن، وإنما اخترنا لراءة حتى ردَّه علٌه كهٌبته ٌوم وضعه ؼٌر مت
للن كللن وحكمنا له بالصواب دون ؼٌره؛ ألن ما لبله من الكبلم أمٌر من هللا تعالى لكره : لوال 
لللي أحٌاه هللا بعد مماته ، وخطابًا له به ، وللن لوله : }فانظر إلى طعامن وشَرابن لم ٌتسنَّه 

إلى العظام كٌؾ ننشزها{ ، فلما تبٌن له للن جواًبا عن مسؤلته ربَّه وانظر إلى حمارن ... وانظر 
: }أنى ٌحًٌ هله هللا بعد موتها{ لال هللا له : }اعلم أن هللا{ اللي فعل هله األشٌاء على ما رأٌت 
على ؼٌر للن من األشٌاء لدٌٌر كمدرته على ما رأٌت وأمثاله ،  كما لال تعالى لكره لخلٌله 

َ إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص ٌَْؾ تُْحًِ اْلَمْوتَى{ }َواْعلَْم أَنَّ َّللاَّ  بعد أن أجابه عن مسؤلته إٌاه فً لوله : }َرّبِ أَِرِنً َك
َعِزٌٌز َحِكٌٌم{، فؤمر إبراهٌم بؤن ٌعلم ، بعد أن أراه كٌفٌة إحٌابه الموتى ، أنه عزٌز حكٌم، فكللن 

بعد موتها{ بعد أن أراه كٌفٌة إحٌابه إٌاها أن ٌعلم أّن هللا أمر اللي سؤل فمال : }أّنى ٌحًٌ هله هللا 
 .(٘)على كل شًء لدٌر"

ٍء لَِدٌٌر{، أي: "أنا أعلم أن هللا على  ًْ َ َعلَى كُّلِ َش ولال ابن عطٌة: لوله تعالى } لَاَل أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ
ري، بل هو لول بعثه كل شًء لدٌر، وهلا عندي لٌ  بإلرار بما كان لبل ٌنكره كما زعم الطب

االعتبار كما ٌمول اإلنسان المإمن إلا رأى شٌبا ؼرٌبا من لدرة هللا: هللا ال إله إال هو ونحو هلا. 
 .(ٙ)ولال أبو علً: "معناه أعلم هلا الضرب من العلم اللي لم أكن علمته لبل"

 .(2)لال ابن عطٌة: ٌعنً علم المعاٌنة"
 الفوابد:

ببلؼة المرآن، حٌث ٌنوع األدلة، والبراهٌن على األمور العظٌمة؛ لموله من فوابد اآلٌة:  - ٔ
تعالى: } أو كاللي مر على لرٌة {؛ فهله اآلٌة وما لبلها، وما بعدها كلها فً سٌاق لدرة هللا عز 

 وجل على إحٌاء الموتى.
و كان هلا ومنها: اإلشارة إلى أنه ال ٌنبؽً أن ٌهتم اإلنسان بؤعٌان أصحاب المصة؛ إل ل - ٕ

 من األمور المهمة لكان هللا ٌبٌن للن: ٌمول: فبلن؛ وٌبٌن المرٌة.
 ومنها: أن العبرة بالمعانً والمماصد دون األشخاص. - ٖ
ومنها: إطبلق المرٌة على المساكن؛ لموله تعالى: } وهً خاوٌة على عروشها { مع أنه  - ٗ

نها خاوٌة على عروشها ٌدل على أن أهلها ٌحتمل أن ٌراد بهله اآلٌة المساكن، والساكن؛ ألن كو
 أٌضاً مفمودون، وأنهم هالكون.

اإلنسان، وأنه ٌنظر إلى األمور بمعٌار المشاَهد المنظور لدٌه؛ لموله  ومنها: لصور نظر - ٘
هلا الرجل: } أنى ٌحًٌ هله هللا بعد موتها {؛ فكونن ترى أشٌاء متؽٌرة ال تستبعد أن هللا عز 

تؽٌٌر؛ وكم من أشٌاء لدَّر النا  فٌها أنها لن تزول، ثم تزول؛ كم من أنا  وجل ٌزٌل هلا ال
لوا دوام الؽنى، ودوام األمن، ودوام السرور، ثم أعمبه ضد للن؛ وكم من أنا  كانوا على شدة  أمَّ

 من العٌش، والخوؾ، والهموم، والؽموم، ثم أبدلهم هللا سبحانه وتعالى بضد للن.

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٗ/٘(:ص5٘5٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٖٗ/٘(:ص5ٙٓ٘الطبري)(انظر: تفسٌر ٕ)
 .1ٖٗ/٘(:ص5ٙٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٖٗ/٘(:ص5ٕٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٗٗ-1ٖٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .1ٖٖ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٙ)
 .ٖٔ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
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ال  -ولكنه لم ٌشن فً لدرة هللا  -أن اإلنسان إلا استبعد ولوع الشًء ومن فوابد اآلٌة:  - ٙ
 بهلا. ٌكفر
ومنها: بٌان لدرة هللا عز وجل فً إماتة هلا الرجل لمدة معٌنة، ثم إحٌابه؛ لموله تعالى: }  - 2

 فؤماته هللا مابة عام ثم بعثه {.
وت مسموع؛ لموله تعالى: } ومنها: إثبات الكبلم هلل عز وجل، والمول، وأنه بحرؾ، وص - 1

 لال كم لبثت{؛ واألولى األخل بظاهر المرآن، وأن المابل هو هللا عز وجل.
 ومنها: جواز امتحان العبد فً معلوماته؛ لموله تعالى: } كم لبثت {. - 5
إن كبلم هللا هو المعنى المابم بنفسه، وأن هله »ومنها: الرد على األشاعرة اللٌن لالوا:  - ٓٔ
وؼٌرهما ممن كلمه هللا هً  -علٌهما الصبلة والسبلم  -ات التً سمعها موسى، ودمحم األصو

؛ وأن هلا المول ممتضاه إنكار المول من هللا عز «أصوات خلمها هللا عز وجل لتعبر عما فً نفسه
 وجل.
 ومنها: بٌان حكمة هللا، حٌث أمات هلا الرجل، ثم بعثه لٌتبٌن له لدرة هللا عز وجل. - ٔٔ
ومنها: جواز إخبار اإلنسان بما ٌؽلب على ظنه، وأنه إلا خالؾ الوالع ال ٌعد مخطباً؛  - ٕٔ

 لموله تعالى: } لال لبثت ٌوماً أو بعض ٌوم { مع أنه لبث مابة عام.
ومنها: أن هللا لد ٌمّن على عبده بؤن ٌرٌه من آٌاته ما ٌزداد به ٌمٌنه؛ لموله تعالى: }  - ٖٔ

 إلخ. فانظر إلى طعامن... {
ومنها: أن لدرة هللا فوق ما هو معتاد من طبٌعة األمور، حٌث بمً هلا الطعام والشراب  - ٗٔ

 مابة سنة لم ٌتؽٌر.
ومنها: الرد على أهل الطبٌعة اللٌن ٌمولون: إن السنن الكونٌة ال تتؽٌر؛ لموله تعالى: }  - ٘ٔ

نة، والرٌاح تمر به، والشم ، لم ٌتسنه {: لكون هلا الطعام، والشراب لم ٌتؽٌر لمدة مابة س

 والحر.
 ومنها: جواز االنتفاع بالُحُمِر؛ لموله تعالى: } وانظر إلى حمارن {. - ٙٔ
ومنها: ثبوت الملكٌة فٌها: ألن هللا أضاؾ الحمار إلى صاحبه؛ فمال تعالى: } حمارن {؛  - 2ٔ

هللا عز وجل إلا حرم أكل شًء حرم  إن»بٌن هلا وبٌن لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  فإن للت: كٌؾ تجمع
 ؛ وإثبات الملكٌة ٌمتضً حل الثمن (ٔ)«ثمنه

فالجواب: أنها إلا بٌعت لؤلكل فهو حرام؛ ألنه هو المحرم؛ وأما إلا بٌعت لبلنتفاع فهلا حبلل؛ 
ألن االنتفاع بها حبلل؛ إلاً فهلا ال ٌعارض الحدٌث؛ فإلا اشترى الحمار لؤلكل فالثمن حرام؛ وإن 

 تراه للمنفعة فالمنفعة حبلل، وثمنها حبلل.اش
ومن فوابد اآلٌة: أن هللا ٌحدث للعبد ما ٌكون عبرة لؽٌره؛ لموله تعالى: } ولنجعلن آٌة  - 1ٔ

للنا  {؛ ومثل للن لوله تعالى فً عٌسى بن مرٌم، وأمه: }والتً أحصنت فرجها فنفخنا فٌها من 
 [ .5ٔبٌاء: روحنا وجعلناها وابنها آٌة للعالمٌن{ ]األن

ومنها: أنه ٌنبؽً التفكر فٌما خلمه هللا عز وجل، وأحدثه فً الكون؛ ألن للن ٌزٌد  - 5ٔ
 اإلٌمان، حٌث إن هلا الشًء آٌة من آٌات هللا.

ومنها: أنه ٌنبؽً النظر إلى اآلٌات على وجه اإلجمال، والتفصٌل؛ لموله تعالى: }  - ٕٓ
وانظر إلى حمارن{: مطلك؛ ثم لال تعالى: } وانظر إلى العظام كٌؾ ننشزها... { إلخ؛ فٌمتضً 
ً ٌزٌدنا فً  أن نتؤمل أوالً فً الكون من حٌث العموم، ثم من حٌث التفصٌل؛ فإن للن أٌضا

 اإلٌمان.
ومنها: أن هللا عز وجل جعل اللحم على العظام كالكسوة؛ بل هو كسوة فً الوالع؛ لموله  - ٕٔ

[ ؛ ولهلا تجد ٗٔتعالى: } ثم نكسوها لحماً {، ولال تعالى: } فكسونا العظام لحماً { ]المإمنون: 
 اللحم ٌمً العظام من الكسر والضرر؛ ألن الضرر فً العظام أشد من الضرر فً اللحم.

                                                             
: ٗٙالبٌوع، باب ، كتاب 1ٖٗٔ، واللفظ له، وأخرجه أبو داود ص21ٕٙ، حدٌث رلم 5ٕ٘/ٔأخرجه أحمد  (ٔ)

 : صحٌح.2ٖٓ/ٕ، ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود 11ٖٗفً ثمن الخمر والمٌتة، حدٌث رلم 
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ومنها: أن اإلنسان بالتدبر، والتؤمل، والنظر ٌتبٌن له من آٌات هللا ما ال ٌتبٌن لو ؼفل؛  - ٕٕ
 لموله تعالى: } فلما تبٌن له... { إلخ.

 ومنها: بٌان عموم لدرة هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } على كل شًء لدٌر {. - ٖٕ
لدٌر {؛ ألن من األشٌاء فعل ومنها: الرد على المدرٌة؛ لموله تعالى: } على كل شًء  - ٕٗ

العبد؛ وهللا سبحانه وتعالى لادر على فعل العبد؛ وعند المدرٌة المعتزلة أن هللا لٌ  بمادر على 
 أفعال العبد؛ ألن العبد عندهم مستمل خالك لفعله، وأن هللا سبحانه وتعالى لم ٌخلك أفعاله.

اهلل عز وجل؛ لموله تعالى: } فؤماته ومنها: الرد على منكري لٌام األفعال االختٌارٌة ب - ٕ٘
هللا... ثم بعثه {؛ وهله أفعال متعلمة بمشٌبته، واختٌاره: متى شاء فعل، ومتى شاء لم ٌفعل؛ متى 

 شاء خلك، ومتى شاء أمات؛ ومتى شاء ألل، متى شاء أعز.
 ومنها: أن كبلم هللا عز وجل بحروؾ، وأصوات مسموعة؛ لموله تعالى: } كم لبثت {، - ٕٙ

ولوله تعالى: } بل لبثت مابة عام {؛ فإن ممول المول حروؾ بصوت سمعه المخاَطب، وأجاب 
ً أو بعض ٌوم {؛ ولكن الصوت المسموع من كبلم هللا عز وجل لٌ   علٌه بموله: } لبثت ٌوما
كصوت المخلولٌن؛ الحروؾ هً الحروؾ التً ٌعبر بها النا ؛ لكن الصوت: ال؛ ألن الصوت 

جل؛ وهللا سبحانه وتعالى ٌمول: }لٌ  كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر{ صفة الرب عز و
 [ .ٔٔ]الشورى: 
ومنها: أنه ٌلزم من النظر فً اآلٌات العلم، والٌمٌن؛ لموله تعالى: } فلما تبٌن له لال أعلم  - 2ٕ

 أن هللا على كل شًء لدٌر {.
ألنه لو كان اإلنسان مجبوراً  ؛« اعلم»ومنها: أنه ٌمكن الرد على الجبرٌة على لراءة:  - 1ٕ

 لكان توجه الخطاب إلٌه باألمر والتكلٌؾ، لؽواً وعبثاً.
ومنها: ثبوت كرامات األولٌاء؛ وهً كل أمر خارق للعادة ٌجرٌه هللا عز وجل على ٌد  - 5ٕ

ًّ فهً  أحد أولٌابه تكرٌماً له، وشهادةً بصدق الشرٌعة التً كان علٌها؛ ولهلا لٌل: كل كرامة لول
كل مإمن تمً؛ لموله تعالى: }أال إن أولٌاء هللا ال خوؾ علٌهم « الولً»ٌة للنبً اللي اتبعه؛ وآ

 [ .ٖٙ، ٕٙوال هم ٌحزنون * اللٌن آمنوا وكانوا ٌتمون{ ]ٌون : 
 ومنها: وجوب العلم بؤن هللا على كل شًء لدٌر. - ٖٓ

 المرآن
ٌَْف تُْحٌِ  ً اْلَمْوتَى لَاَل أََولَْم تُْإِمْن لَاَل بَلَى َولَِكْن ِلٌَْطَمِئن  لَْلبًِ لَاَل }َإِْذ لَاَل إِْبَراِهٌُم َرّبِ أَِرنًِ َك

ٌَْن ثُم  اْجعَْل َعلَى ُكّلِ َجَبٍل ِمْنُهن  ُجْزءاً ثُم  اْدعُُهن  ٌَؤْ  ٌِْر فَُصْرُهن  إِلَ تٌِنََن َسْعٌاً فَُخْذ أَْربَعَةً ِمَن الط 
َ َعزِ   [ٌٌٕٓٙز َحِكٌٌم{ ]البمرة:َواْعلَْم أَن  ّللا 

 التفسٌر:
طلب إبراهٌم من ربه أن ٌرٌه كٌفٌة البعث، فمال هللا له: أََولم تإمن   -أٌها الرسول-والكر 

لال: بلى، ولكن أطلب للن ألزداد ٌمًٌنا على ٌمٌنً، لال: فخل أربعة من الطٌر فاضممهن إلٌن 
ثم ناِدهن ٌؤتٌنن مسرعات. فنادى والبحهن ولطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزًءا، 

إبراهٌم علٌه السبلم، فإلا كل جزء ٌعود إلى موضعه، وإلا بها تؤتً مسرعة. واعلم أن هللا عزٌز 
 ال ٌؽلبه شًء، حكٌم فً ألواله وأفعاله وشرعه ولدره.

 .(ٔ)[، " ألم تر إل لال إبراهٌم"َٕٓٙوإِْل لَاَل إِْبَراِهٌُم{]البمرة: لوله تعالى:}
الطبري: " وإنما صلح أن ٌعطؾ بموله : }وإل لال إبراهٌم{ على لوله : }أو كاللي مّر لال 

على لرٌة{، ولوله : }ألم تر إلى اللي حاّج إبراهٌم فً ربه{، ألن لوله : }ألم تر{ لٌ  معناه : ألم 
لفظ "  تر بعٌنٌن ، وإنما معناه : ألم تر بملبن ، فمعناه : ألم تعلم فتلكر،  فهو وإن كان لفظه

 .(ٕ)الرإٌة " فٌعطؾ علٌه أحٌانًا بما ٌوافك لفظه من الكبلم ، وأحٌاًنا بما ٌوافك معناه"

                                                             

 .1٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1٘ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
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هو األب الثالث لؤلنبٌاء؛ فاألول: آدم؛ والثانً: نوح؛ والثالث: إبراهٌم، كما  -ملسو هيلع هللا ىلص-إبراهٌم{ و}
لال تعالى فً نوح: }وجعلنا لرٌته [ ، و21لال هللا سبحانه وتعالى: }ملة أبٌكم إبراهٌم{ ]الحج: 

[ ؛ وآدم معلوم أنه أبو البشر: لال هللا تعالى: }ٌا بنً آدم{ ]األعراؾ: 22هم البالٌن{ ]الصافات: 
ٕٙ](ٔ) . 

ًٌِ اْلَمْوتَى{]البمرة: لوله تعالى:} ٌَْؾ تُْح اجعلنً أنظر، وأرى  [، أي: ربًّ  "َٕٓٙرّبِ أَِرنًِ َك
 ى.، كٌؾ تحًٌ الموت(ٕ)بعٌنً"

والسإال هنا عن الكٌفٌة ال عن اإلمكان؛ ألن إبراهٌم لم ٌشن فً المدرة؛ وال لال ابن عثٌمٌن:"
عن معنى اإلحٌاء؛ ألن معنى اإلحٌاء عنده معلوم؛ لكن أراد أن ٌعلم الكٌفٌة: كٌؾ ٌحًٌ هللا 

 .(ٖ)الموتى بعد أن أماتهم، وصاروا تراباً وعظاماً"
سؤل الخلٌل عن الكٌفٌة مع إٌِمانه الجازم بالمدرة الربانٌة، فكان ٌرٌد أن ٌعلم  لال الصابونً: "

 .(ٗ)بالعٌان ما كان ٌولن به بالوجدان"
 :(٘): }الموتى{ : ٌحتمل وجهٌنولوله تعالى

 األول: أّي موتى ٌكونون.
 الثانً: أن المراد به الموتى من بنً آدم.

إلا نظرنا إلى لفظ }الموتى{ وجدناه عاماً؛ ٌعنً أّي شًء ٌحٌٌه هللا أمامه فمد أراه؛ فٌترجح 
 االحتمال األول. 

 :(ٙ)واختلؾ أهل التفسٌر فً سبب مسؤلة إبراهٌم، على ألوال
األول : أنه أنه رأى دابة لد تمسَّمتها السباعُ والطٌُر، فسؤل ربه أن ٌرٌه كٌفٌة إحٌابه إٌاها، 

 .(ٔٔ)، وابن ٌد(ٓٔ)، وابن جرٌج(5)، والضحان (1)، ولتادة (2)لول ابن عبا  وهلا
لال الطبري: " فٌزداد ٌمًٌنا برإٌته للن عٌانًا إلى علمه به خبًرا ، فؤراه هللا للن مثبل بما أخبر 

 .(ٕٔ)أنه أمره به"
 معناه. فٌما (ٗٔ)، والحسن(ٖٔ)والثانً : لمنازعة النمرود له فً اإلحٌاء ، لاله ابن إسحاق

لال الطبري: الموالن األول والثانً: " متماربا المعنى، فً أن مسؤلة إبراهٌم ربه أن ٌرٌه كٌؾ 
 .(٘ٔ)ٌحًٌ الموتى ، كانت لٌرى عٌانًا ما كان عنده من علم للن خبًرا"

الثالث: ولال آخرون : بل كانت مسؤلته للن ربَّه عند البشارة التً أتته من هللا بؤنه اتخله خلٌبل 
فسؤل ربه أن ٌرٌه عاجبل من العبلمة له على للن ، لٌطمبن للبه بؤنه لد اصطفاه لنفسه خلٌبل 

 وٌكون للن لما عنده من الٌمٌن مإًٌِّدا.

                                                             

 .55ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 . 55ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 . 55ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٓ٘ٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٗ)
 .55ٕ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 وما بعدها. 1٘ٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 . 2ٓ٘/ٕ(:ص12ٕٙ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2)
 .1٘ٗ/٘(:ص5ٖٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٓ٘/ٕ(:ص12ٕٙ، وابن ابً حاتم)1ٙٗ-1٘ٗ/٘(:ص5ٙٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 . 1ٙٗ/٘(:ص5ٙ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1ٙٗ/٘(:ص5ٙٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1٘ٗ/٘(تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .12ٗ/٘(:ص5ٙ2٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .2ٓ٘/ٕ(:ص11ٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .12ٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
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، وعبدهللا بن (ٖ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕ)، وهو المروي عن  السدي(ٔ)وإلى هلا المول لهب الطحاوي
 . (ٗ)المبارن

شن فً لدرة هللا على إحٌاء الموتى. روي  فٌما معنى للن الرابع: ولٌل: لال للن لربه ألنه 
 .(1)، وهلا اختٌار الطبري(2)، وعطاء(ٙ)، وابن عبا (٘)عن عطاء بن أبً رباح

واستندوا فً لولهم على ما روي عن أبً هرٌرة : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : " نحُن أحك بالشن 
ًٌ الموتى ، لال أولم تإمن   لال بلى ولكن لٌطمبن للبً من إبراهٌم ، لال : رب أرنً كٌؾ تح

"(5()ٔٓ). 

                                                             

 .1ٗٔ/  ٔ(شرح مشكل اآلثار: ٔ)
 .1ٓ٘/ٕ(:ص15ٕٙ، وابن ابً حاتم)11ٗ-12ٗ/٘(:ص5ٙ1٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .15ٗ/٘(:ص5ٙ5٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
(، وشرح السنة للبؽوي:  11ٗ/  ٕ(، واألسماء والصفات للبٌهمً: )  ٙٗ٘ٔ/  ٖ(أعبلم الحدٌث للخطابً: ) ٗ)
ٔ  /ٔٔٙ . 
 .5ٔٗ/٘(:ص52ٗ٘. و)5ٓٗ/٘(:ص52ٕ٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٓٗ-15ٗ/٘(:ص52ٔ٘( و)52ٓ٘الطبري)( انظر: تفسٌر ٙ)
. لال: "دخل للب إبراهٌم بعض ما ٌدخل للوب النا  فمال: 1ٓ٘/ٕ(:ص5ٕٓٙ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2)

 رب أرنً كٌؾ تحً الموتى لال أولم تإمن لال بلى".
 .5ٕٗ-5ٔٗ/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: 1)
)ونببهم عن ضٌؾ إبراهٌم  : األنبٌاء: باب لول هللا . ورواه البخاري ف5ًٓٗ/٘(:ص52ٖ٘( أخرجه الطبري)5)

(، وفً التفسٌر: باب لوله: ) فلما جاءه الرسول لال ارجع إلى ربن  2ٕٖٖ(: رلم )ٕٗ/ٕٔ[: ) ٔ٘( ] الحجر: 
( ولٌ  فٌه لفظ الشن، ومسلم فً اإلٌمان: باب زٌادة طمؤنٌنة  5ٗٙٗ( رلم )  2ٖٖ/  ٘ٔ[: )  ٓ٘( ] ٌوسؾ: 
 2ٕٗ/  ٘ٔ( وفً الفضابل: باب من فضابل إبراهٌم الخلٌل: )  55ٖ( رلم )  1ٔٗ/  ٔاألدلة: )  الملب بتظاهر

 (.5ٕٔٙ( رلم )
ولللن رواه مسلم كما سبك فً ]  لد بٌنوا معنى هلا الحدٌث بل وعدوه من فضابل إبراهٌم  ( إن العلماءٓٔ)

صلى هللا - ونبٌنا دمحم علٌه السبلم - ث: تنزٌه إبراهٌم، ولالوا المراد من الحدٌ[ الفضابل: باب من فضابل إبراهٌم
عن الشن فً لدرة هللا على إحٌاء الموتى، والمطع بعدم داللة الحدٌث على للن، وإلى هلا لهب  -علٌه وسلم

 :جمهور أهل العلم. ولكنهم اختلفوا فً معنى الحدٌث على عدة ألوال ألواها
لم ٌشن، ولو   لال: إن إبراهٌم -علٌه السبلم- ، فكؤنه نفً الشن عن إبراهٌمأن المراد بهلا الحدٌث  : المول األول

ً إلٌه لكنا نحن أحك بالشن منه، فإلا كنا نحن لم نشن فً لدرة هللا تعالى على إحٌاء الموتى،  كان الشن متطرلا
 .ضع وهضم النف على سبٌل التوا -علٌه السبلم-  من باب أولى أال ٌشن. لال للن  -علٌه السبلم- فإبراهٌم

(، والطحاوٌشرح مشكل 5ٕـ  5ٔوإلى هلا المول لهب جمهور العلماء كابن لتٌبةتؤوٌل مختلؾ الحدٌث: ) 
(، والحمٌدٌفسٌر ؼرٌب ما فً الصحٌحٌن: ٙٗ٘ٔـ  ٘ٗ٘ٔ/  ٖ(، والخطابٌؤعبلم الحدٌث : ) 1ٗٔ/  ٔاآلثار: ) 

(، والماضً 5ٖٕـ  5ٕٕ/  ٕالفصل: ) (، وابن حزمٖٖٓ/  ٕ(، وابن عطٌةلمحرر الوجٌز: )  5ٕٕ) 
/  ٕ(، والنووٌشرح النووي على مسلم: ) 1ٖ٘/  ٖ(، وابن الجوزٌكشؾ المشكل : ) ٖٓٔعٌاضالشفاء: ) 

(، وابن ٖٙ/  ٗ(، )  ٖٖٔ/  ٔ(، وصفً الرحمن المباركفورٌمنة المنعم فً شرح صحٌح مسلم: ) ٕٗ٘
(، وؼٌرهم]نظر: شرح 5ٕٔ/  ٔفٌد على كتاب التوحٌد: ) (، والمول الم ٖ٘ٓ/  ٖعثٌمٌنتفسٌر المرآن له: ) 

/  ٔ(، ومعالم التنزٌل: )  11ٗ/  ٕ(، واألسماء والصفات للبٌهمً: )  ٕ٘٘/  5صحٌح البخاري البن بطال: ) 
(،  55ٕـ  51ٕ/  ٖ(، والجامع ألحكام المرآن للمرطبً: )  ٘ٙٗ/  ٔ(، وإكمال المعلم للماضً عٌاض: )  1ٕٗ

 [.ٕٔٗ/  ٙ(، وفتح الباري: )  ٕٗ٘/  ٕعلى مسلم: )  وشرح النووي
لال الخطابً: " ملهب الحدٌث التواضع والهضم من النف ، ولٌ  فً لوله : "نحن أحك بالشن من إبراهٌم"؛ 

، لكن فٌه نفً الشن عن كل واحد منهما".أعبلم -علٌه السبلم- اعتراؾ بالشن على نفسه، وال على إبراهٌم
 (. ٙٗ٘ٔـ  ٘ٗ٘ٔ/  ٖالحدٌث: ) 

 (.1ٖ٘/  ٖولال ابن الجوزي: " مخرج هلا الحدٌث مخرج التواضع وكسر النف ".كشؾ المشكل: ) 
سّمى التفاوت بٌن اإلٌمان واالطمبنان شكاً، فؤطلك على ما دون  -علٌه الصبلة والسبلم- أن النبً :المول الثانً

، وإال فإبراهٌم كان مإمناً مولناً، لٌ  عنده شن ٌمدح اسَم الشن -علٌه السبلم- طمؤنٌنة الملب التً طلبها إبراهٌم
 .عبّر عن هلا المعنى بهله العبارة -علٌه السبلم- فً ٌمٌنه، ولكن الرسول

 (.2ٓ٘/  ٔ(، وابن المٌممدارج السالكٌن: ) 21ٔ/  ٘ٔوإلى هلا لهب شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌةمجموع الفتاوى: ) 
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لال الطبري، مرجحا هلا المول:" وأولى هله األلوال بتؤوٌل اآلٌة ، ما صحَّ به الخبر عن 
رسول هللا صلى أنه لال ، وهو لوله : " نحن أحك بالشن من إبراهٌم ، لال : رب أرنً كٌؾ 

، وأن تكون مسؤلته ربَّه ما سؤله أن ٌُرٌه من إحٌاء الموتى (ٔ)" تحًٌ الموتى   لال أولم تإمن  
: من أن إبراهٌم لما رأى  (ٕ)لعارض من الشٌطان عرَض فً للبه ، كاللي لكرنا عن ابن زٌد آنفًا

الحوت اللي بعضه فً البر وبعضه فً البحر ، لد تعاوره دواب البر ودواب البحر وطٌر الهواء 
ه فمال : متى ٌجمع هللا هلا من بطون هإالء   فسؤل إبراهٌم حٌنبل ربه ، ألمى الشٌطان فً نفس

أن ٌرٌه كٌؾ ٌحًٌ الموتى ، لٌعاٌن للن عٌاًنا ، فبل ٌمدر بعد للن الشٌطان أن ٌلمً فً للبه مثل 
اللي ألمً فٌه عند رإٌته ما رأى من للن. فمال له ربه : }أولم تإمن{   ٌمول : أولم تصدق ٌا 

على للن لادر   لال : بلى ٌا رب! لكن سؤلتن أن ترٌنً للن لٌطمبن للبً ، فبل  إبراهٌم بؤنً
، وكلا روي عن ابن (ٖ)ٌمدر الشٌطان أن ٌلمً فً للبً مثل اللي فعل عند ُرإٌتً هلا الحوت"

 .(ٗ)ٌد
فؤما لول ابن عبا : هً أرجى آٌة فمن حٌث  ولد اعترض ابن عطٌة على هلا المول، فمال: "

فٌها اإلدالل على هللا تعالى وسإال اإلحٌاء فً الدنٌا، ولٌست مظنة للن، وٌجوز أن ٌمول: هً 
أرجى آٌة لموله، أََولَْم تُْإِمْن  أي إن اإلٌمان كاؾ ال ٌحتاج بعده إلى تنمٌر وبحث، وأما لول 

ما ٌدخل للوب النا  فمعناه من حب المعاٌنة،  عطاء بن أبً رباح: دخل للب إبراهٌم بعض
لٌ  الخبر »وللن أن النفو  مستشرفة إلى رإٌة ما أخبرت به، ولهلا لال النبً علٌه السبلم: 

، وأما لول النبً علٌه السبلم نحن أحك بالشن من إبراهٌم فمعناه: أنه لو كان شن  (٘)«كالمعاٌنة
علٌه السبلم أحرى أن ال ٌشن، فالحدٌث مبنً على لكنا نحن أحك به ونحن ال نشن، فإبراهٌم 

نفً الشن عن إبراهٌم. واللي روي فٌه عن النبً علٌه السبلم أنه لال: للن محض إلٌمان إنما 
هو فً الخواطر الجارٌة التً ال تثبت، وأما الشن فهو تولؾ بٌن أمرٌن ال مزٌة ألحدهما على 

م. وإحٌاء الموتى إنما ٌثبت بالسمع، ولد كان اآلخر، وللن هو المنفً عن الخلٌل علٌه السبل
ًَ الَِّلي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت ]البمرة:  [ فالشن 1ٕ٘إبراهٌم علٌه السبلم أعلم به، ٌدلن على للن لوله: َرّبِ

ٌبعد على من ثبتت لدمه فً اإلٌمان فمط، فكٌؾ بمرتبة النبوءة والخلة، واألنبٌاء معصومون من 
ً فٌها رلٌلة إجماعا، وإلا تؤملت سإاله علٌه السبلم وسابر ألفاظ اآلٌة الكبابر ومن الصؽابر الت

لم تعط شكا، وللن أن االستفهام بكٌؾ إنما هو عن حال شًء موجود متمرر الوجود عند السابل 
والمسبول، نحو لولن: كٌؾ علم زٌد  وكٌؾ نسج الثوب  ونحو هلا، ومتى للت كٌؾ ثوبن 

ٌَْؾ خبرا عن شًء شؤنه أن ٌستفهم وكٌؾ زٌد فإنما السإال عن حا ل من أحواله، ولد تكون َك
ٌَْؾ فً  ٌَْؾ نحو لولن: كٌؾ شبت فكن، ونحو لول البخاري: كٌؾ كان بدء الوحً، وَك عنه، َك
هله اآلٌة إنما هً استفهام عن هٌبة اإلحٌاء، واإلحٌاء متمرر، ولكن لما وجدنا بعض المنكرٌن 

الستفهام عن حالة لللن الشًء ٌعلم أنها ال تصح، فلٌزم من لوجود شًء لد ٌعبر عن إنكاره با
للن أن الشًء فً نفسه ال ٌصح، مثال للن أن ٌمول مدع: أنا أرفع هلا الجبل، فٌمول له المكلب: 

                                                                                                                                                                               

ً كما أخبر هللا عنه بموله: ) أولم تإمن لال بلى (  لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: " ومعلوم أن إبراهٌم كان مإمنا
علٌه - ولكن طلب طمؤنٌنة للبه كما لال: ) ولكن لٌطمبن للبً ( فالتفاوت بٌن اإلٌمان واالطمبنان سماه النبً

 (.21ٔ/  ٘ٔشكاً لللن بإحٌاء الموتى".مجموع الفتاوى: )  -السبلم
)ونببهم عن ضٌؾ إبراهٌم  : . ورواه البخاري فً األنبٌاء: باب لول هللا5ٓٗ/٘(:ص52ٖ٘(أخرجه الطبري)ٔ)

(، وفً التفسٌر: باب لوله: ) فلما جاءه الرسول لال ارجع إلى ربن  2ٕٖٖ(: رلم )ٕٗ/ٕٔ[: ) ٔ٘( ] الحجر: 
ة طمؤنٌنة ( ولٌ  فٌه لفظ الشن، ومسلم فً اإلٌمان: باب زٌاد 5ٗٙٗ( رلم )  2ٖٖ/  ٘ٔ[: )  ٓ٘( ] ٌوسؾ: 

 2ٕٗ/  ٘ٔ( وفً الفضابل: باب من فضابل إبراهٌم الخلٌل: )  55ٖ( رلم )  1ٔٗ/  ٔالملب بتظاهر األدلة: ) 
 (.5ٕٔٙ( رلم )

 .1ٙٗ/٘(:ص5ٙٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .5ٕٗ-5ٔٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .5ٔٗ/٘(:52٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ ٔ(أخرجه أحمد فً المسند ٘)
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أرنً كٌؾ ترفعه  فهله طرٌمة مجاز فً العبارة، ومعناها تسلٌم جدلً، كؤنه ٌمول افرض أنن 
ارة الخلٌل علٌه السبلم هلا االشتران المجازي، خلص هللا له ترفعه أرنً كٌؾ  فلما كان فً عب

للن وحمله على أن ٌبٌن الحمٌمة فمال له: أََولَْم تُْإِمْن لاَل بَلى، فكمل األمر وتخلص من كل شن، 
 .(ٔ)ثم علل علٌه السبلم سإاله بالطمؤنٌنة"

وحكى ابن جرٌر  واعترض كثٌر من المفسرٌن على اختٌار الطبري، فهلا الماسمً ٌمول، "
عن طابفة من أهل العلم أنه سؤل للن ألنه شن فً لدرة هللا، واستدلوا بما صح عنه صلّى هللا 

، وبما روي (ٕ)«نحن أحّك بالشن من إبراهٌم»علٌه وسلم وفً الصحٌحٌن وؼٌرهما من لوله : 
اهٌم لوله عن ابن عبا  أنه لال: "ما فً المرآن عندي آٌة أرجى منها، إل رضً هللا من إبر

، أخرجه عنه الحاكم فً (ٖ)}بَلى{، لال فهلا لما ٌعترض فً النفو  وٌوسو  به الشٌطان"
المستدرن وصححه، ورجح هلا ابن جرٌر بعد حكاٌته له، لال ابن عطٌة: "وهو عندي 

 .(٘). ٌعنً لول هله الطابفة"(ٗ)مردود"
على إحٌاء  -عز وجل  - لم ٌشن فً لدرة هللا -علٌه السبلم-والراجح أن سٌدنا إبراهٌم 

إلٌه إلى عٌن الٌمٌن  -عز وجل  -الموتى، ولكنه أراد أن ٌتحول من علم الٌمٌن اللي أوحاه هللا 
وهو ما تراه العٌن وتشاهده، حتى ٌزداد الملب اطمبنانا على ما به من إٌمان، وكٌؾ ٌشن إبراهٌم 

 -رهن له على لدرة هللا تبارن وتعالى فً إحٌاء هللا الموتى، ولد حاج الملن وب -علٌه السبلم  -
 .(ٙ) على كل شًء ومنها إحٌاء الموتى، فكٌؾ ٌحاجج الملن بما ٌشن فٌه !

                                                             

 .ٖٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
)ونببهم عن ضٌؾ إبراهٌم  : . ورواه البخاري فً األنبٌاء: باب لول هللا5ٓٗ/٘(:ص52ٖ٘(أخرجه الطبري)ٕ)

(، وفً التفسٌر: باب لوله: ) فلما جاءه الرسول لال ارجع إلى ربن  2ٕٖٖ(: رلم )ٕٗ/ٕٔ[: ) ٔ٘( ] الحجر: 
( ولٌ  فٌه لفظ الشن، ومسلم فً اإلٌمان: باب زٌادة طمؤنٌنة  5ٗٙٗ( رلم )  2ٖٖ/  ٘ٔ[: )  ٓ٘( ] ٌوسؾ: 

 2ٕٗ/  ٘ٔ( وفً الفضابل: باب من فضابل إبراهٌم الخلٌل: )  55ٖ( رلم )  1ٔٗ/  ٔالملب بتظاهر األدلة: ) 
 (.5ٕٔٙ( رلم )

 ( وتعمبه اللهبً بؤن فٌه انمطاعا.ٓٙ/ٔ(المستدرن )ٖ)
 . ٕٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .55ٔ/ٕر الماسمً: ( تفسٌ٘)
( وكٌؾ ٌشن فً هلا األمر، ولد حاج طاؼٌة عصره فً هله المضٌة، لال تعالى: }أَلَْم تََر إِلَى الَِّلي َحاجَّ ٙ)

ًٌِ َوٌُِمٌُت لَاَل أَنَا  ًَ الَِّلي ٌُْح ُ اْلُمْلَن إِْل لَاَل إِْبَراِهٌُم َربِّ َ  أُْحًٌِإِْبَراِهٌَم فًِ َربِِّه أَْن آتَاهُ َّللاَّ َوأُِمٌُت لَاَل إِْبَراِهٌُم فَإِنَّ َّللاَّ
ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم ال   [1ٕ٘ظَّاِلِمٌَن{ ]البمرة : ٌَؤْتًِ بِالشَّْمِ  ِمَن اْلَمْشِرِق فَؤِْت بَِها ِمَن اْلَمْؽِرِب فَبُِهَت الَِّلي َكفََر َوَّللاَّ

شن فٌها بعد للن ! أال ٌدل للن على جهل ومن ثم فكٌؾ ٌسوغ لمن حاج خصمه بمضٌة اإلحٌاء والموت، أن ٌ
ال ٌتكلم فً اإلحٌاء، وإنما كان شكه  -علٌه السبلم  -هإالء المدعٌن وكلبهم على أنبٌاء هللا تعالى ! إن إبراهٌم 

فً أن هللا سبحانه لد ال ٌستجٌب لطلبه فً أن ٌرٌه وٌطلعه على كٌفٌة إحٌاء الموتى، ولنضرب مثاال على للن، 
األعلى. إن الواحد منا ٌمول للمهند : كٌؾ بنٌت هلا البٌت  إن صاحب السإال ٌشٌر إلى حدث وإلى  وهلل المثل

محدث وهو البٌت اللي تم بناإه. فهل معرفة الكٌفٌة تدخل فً عمٌدة اإلٌمان  ال. إلن فاالطمبنان جاء لمراد فً 
 . [5ٖٔ/ٕالشعراوي:  انظر: تفسٌر] كٌفٌة مخصوصة تخرجه من متاهات كٌفٌات ممصورة ومتخٌلة

عن كٌفٌة إحٌاء الموتى، وكٌفٌة جمع األجزاء ال عن  -علٌه السبلم  -واستنادا إلى ما سبك فمد كان سإال إبراهٌم 
اإلحٌاء نفسه، فإنه ثابت وممرر، وٌدل على للن ولوع السإال بكٌؾ التً تسؤل عن الهٌبة والكٌفٌة، واإلنسان 

رته الرؼبة فً استكناه أشٌاء هو مإمن بها، ولكنه ٌود لو ٌمؾ على أسرارها ٌإمن بما ال ٌعرؾ كٌفٌته، وفً فط
رإٌة كٌفٌة إحٌاء الموتى من هلا المبٌل، فهو طلب للطمؤنٌنة فٌما تنزع  -علٌه السبلم  -وخفاٌاها، وطلب الخلٌل 

اللي عرفه بالوحً إلٌه نفسه من معرفة خفاٌا أسرار الربوبٌة، ال طلب للطمؤنٌنة فً أصل اإلٌمان بالبعث، 
عصمة األنبٌاء والرد على الشبه الموجهة إلٌهم، د. دمحم أبو النور الحدٌدي: ] والبرهان، دون المشاهدة والعٌان

ٕ1ٕ] . 
فالمعرفة التفصٌلٌة ألوى وأرسخ من المعرفة اإلٌمانٌة المإدٌة إلى التردد بٌن الكٌفٌات المتعددة مع الطمؤنٌنة إلى 

 المدرة على اإلحٌاء.
إرشاد إلى ما  -وهو أعلم بإٌمانه وٌمٌنه  - {أولم تإمنٌمول الشٌخ دمحم عبده فً لوله تعالى إلبراهٌم علٌه السبلم: }

ٌنبؽً لئلنسان أن ٌمؾ عنده، وٌكتفً به فً هلا الممام، فبل ٌتعداه إلى ما لٌ  من شؤنه، كؤنه ٌمول: إن اإلٌمان 
ً، وداللته، وامتثاله هو منتهى ما ٌطلب من البشر، فلو كان وراء بهلا السر اإللهً، والتسلٌم فٌه لخبر الوح
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لال المراؼً: "ولٌ  فً سإال إبراهٌم ما ٌشعر بالشن ، فاإلنسان لد جبل على طلب المزٌد 
ؼبة فً طلب فً العلم والرؼبة فً الولوؾ على أسرار الخلٌمة ، وأكمل النا  علما أشدهم ر

الولوؾ على المجهوالت، فطلب إبراهٌم رإٌة كٌفٌة إحٌاء الموتى طلب للطمؤنٌنة فٌما تنزع إلٌه 
نفسه من معرفة خفاٌا أسرار الربوبٌة ، ال طلب للطمؤنٌنة بالبعث إل لد عرفه بالوحى 

 .(ٔ)والدلٌل"
فً لدرة هللا تعالى على كان ٌشن  -علٌه السبلم-فنعتمد جزما بؤنه لٌ  الممصود هنا أن إبراهٌم

 ، ونحتّج بللن فً وجهٌن: اإلحٌاء
لد لال }بلى{، وهلا ٌزٌل كل لب ، وٌنفً كل توهم فً نسبة  -علٌه السبلم-أن إبراهٌم :األول

 . الشن فً المدرة إلى إبراهٌم
:  واالستفهام فً لوله تعالى : }أولم تإمن{ للتمرٌر، ولٌ  لئلنكار وال للنفً، فهو كموله تعالى

[ ٌعنً: لد شرحنا لن، فمعنى }أولم تإمن{: ألست لد آمنت.  ٔ}ألم نشرح لن صدرن{] الشرح: 
 .(ٕ)-علٌه السبلم-لتمرٌر إٌمان إبراهٌم

لال ابن عطٌة : " إحٌاء الموتى إنما ٌثبت بالسمع، ولد كان إبراهٌم أعلم به، ٌدلن على للن 
الشن ٌبعد على من ثبتت لدمه فً اإلٌمان [، ف 1ٕ٘لوله: }ربً اللي ٌحًٌ وٌمٌت{] البمرة : 

فمط، فكٌؾ بمرتبة النبوة والخلة، واألنبٌاء معصومون من الكبابر ومن الصؽابر التً فٌها رلٌلة 
 .(ٖ)إجماعاً"
إنما هو عن الكٌفٌة، ال عن اإلمكان كما هو صرٌح  -علٌه السبلم- أن سإال إبراهٌم : الثانً

 {. لوله: }كٌؾ تحًٌ الموتى
، وسابر ألفاظ اآلٌة لم تعط شكاً، وللن أن -علٌه السبلم- بن عطٌة : " وإلا تؤملت سإالهلال ا

االستفهام بكٌؾ إنما هو عن حال شًء موجود متمرر الوجود عند السابل والمسإول . نحو لولن 

: كٌؾ علم زٌد  وكٌؾ نسج الثوب  ونحو هلا، ومتى للت كٌؾ ثوبن وكٌؾ زٌد فإنما السإال 

                                                                                                                                                                               

تؤدٌب  -علٌه السبلم  -اإلٌمان والتسلٌم مطلع لناظر لبٌنه هللا تعالى لن، وفً هلا اإلرشاد لخلٌل الرحمن 
ال ٌلٌك بهم  للمإمنٌن كافة، ومنع لهم عن التفكر فً كٌفٌة التكوٌن وإشؽال العمول بما استؤثر هللا تعالى به، فٌما

 [. ٗ٘-ٖ٘/ٖ.]تفسٌر المنار:البحث عنه
إلن، فالسإال لٌكؾ الفكر عن تخٌل كٌفٌات اإلحٌاء؛ إل تتعٌن عنده كٌفٌة إحٌاء الموتى، للن، ولد وردت فً 

حك بالشن نحن أ»وأول هله األلوال لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  -علٌه السبلم  -اآلٌة ألوال عدٌدة، تنفً الشن عن إبراهٌم 
البخاري فً صحٌحه، كتاب األنبٌاء، باب لوله عز «.] من إبراهٌم، إل لال: رب أرنً كٌؾ تحًٌ الموتى...

(، وفً مواضع أخرى، ومسلم فً صحٌحه، كتاب 5ٕٖٔ({ )الحجر( )ٔ٘وجل: }ونببهم عن ضٌؾ إبراهٌم )
 ([. 5ٕٔٙالفضابل، باب من فضابل إبراهٌم الخلٌل علٌه السبلم )

علٌه  -لما سمع من ٌمول: إن إبراهٌم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -علٌه السبلم ـ؛ حٌث إن النبً  -ث ٌنفً الشن عن إبراهٌم والحدٌ
 لم ٌشن؛ فرد علٌهم بهلا الحدٌث، أي: إلا لم نشن نحن، فإبراهٌم أولى أال ٌشن.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -شن، ودمحم  -السبلم 

الٌمٌن؛ ألن درجاته تتفاوت بالمعاٌنة، ٌنتمل اإلنسان فٌه من علم الٌمٌن إلى عٌن فالسإال كان لزٌادة اإلٌمان و
ٌتولؾ على نظر  -ونظري  -وهو الحاصل من ؼٌر استدالل لظهوره  -الٌمٌن، والعلم ٌنمسم إلى ضروري 

مل من واستدالل لكونه ؼٌر بدهً، والشن ممتنع فً الضروري، ومحتمل فً النظري، ولد أراد الخلٌل أن ٌنت
ولع منه شن فً علمه  -علٌه السبلم  -النظري إلى األعلى منه وهو الضروري. ولٌ  معنى هلا أن إبراهٌم 

عصمة األنبٌاء .]انظر: النظري، بل إن النظري من حٌث هو ٌجوز جرٌان الشن علٌه، وفرق بٌن الشن وجوازه
 [. 1ٕٕ-1ٕٔوالرد على الشبه الموجهة إلٌهم: 

عن كٌفٌة إحٌاء الموتى كان من أجل أن ٌنتمل من علم الٌمٌن،  -علٌه السبلم  -سإال إبراهٌم  وبهلا ٌتبٌن لنا أن
 اللي ٌإمن به إٌمانا ال شن فٌه وال تردد إلى عٌن الٌمٌن اللي ٌزٌد الملب اطمبنانا بما ٌراه وٌشاهده. 

 .ٖٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٖٓٓ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖٖٓ/ٕالوجٌز:  ( المحررٖ)
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ن أحواله ... و }كٌؾ{ فً هله اآلٌة إنما هً استفهام عن هٌبة اإلحٌاء، واإلحٌاء عن حال م
 .(ٔ)متمرر"

 .(ٕ)لال الماوردي: " وألي األمرٌن كان ، فإنه أحب أن ٌعلم للن علم عٌان بعد علم االستدالل
صلى -إٌمان إبراهٌم [، أي: " ألست لد آمنت؛ لتمرٌر ٕٓٙلوله تعالى:} لَاَل أََولَْم تُْإِمْن{]البمرة:

 .(ٖ)"-هللا علٌه وسلم
 .(ٗ)لال األخفش:" ألست لد صدلت"

لال المراؼً:" ألم تعلم للن وتإمن ٌؤنى لادر على اإلحٌاء كٌؾ أشاء حتى تسؤلنى إراءته 
" (٘). 

 .(ٙ)لال الشوكانً: " أي ألم تعلم ولم تإمن بؤنً لادر على اإلحٌاء حتى تسؤلنً إراءته"
 .(2)" لال أولم تإمن ٌا إبراهٌم أنً أحً الموتى  لال بلى ٌا رب"لال ابن عبا : 

 : (1)واالستفهام فً لوله} أََولَْم تُْإِمْن{ للتمرٌر، فهو كمول جرٌر
 ألستم خٌر من ركب المطاٌا     وأندى العالمٌن بطون راح

 .أي: أنتم خٌر الخبلبك
ٌفٌة، وهو مشعر بالتصدٌك لال ابن حجر: " االستفهام للتمرٌر، ووجهه: أنه طلب الك

 .(2)باإِلحٌاء"

. (ٓٔ)وروي "عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: أولم تإمن لال بلى ٌعنً: أو لم تإمن أنً خلٌلن"
 نحوه. (ٔٔ)وروي عن السدي

 .(ٕٔ)[، أي: " أي بلى آمنت"ٕٓٙلوله تعالى:} لَاَل بَلَى{]البمرة:
 .(ٖٔ)لال المراؼً:" لال بلى علمت للن وصدلت بالخبر"
 .(ٗٔ)لال الشوكانً:" علمت وآمنت بؤنن لادر على للن"

 .(٘ٔ)[، " أي: لٌزداد طمؤنٌنة"ٕٓٙلوله تعالى:} َولَِكْن ِلٌَْطَمبِنَّ لَْلِبً{]البمرة: 
 .(ٙٔ)لٌسكن وٌهدأ بالٌمٌن اللي ٌستٌمنه" لال الطبري: "

                                                             

 .ٖٖٓ/ٕ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٖ/ٔ( النكت والعٌون:ٕ)
 .ٖٓٓ-55ٕ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .55ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .ٖٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .1ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٙ)
 .1ٓ٘/ٕ(:ص5ٕٔٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)2)
هـ(، و)خٌرمن ركب ٓٔٔمدح عبدالملن بن مروان)ت، وهً ضمن أبٌات فً 21( شرح دٌوانه، للصاوي: 1)

المطاٌا( كناٌة عن )صفة( األفضلٌة فً الشجاعة ؛ لربطها بالركوب ؛ وبالتالً الفروسٌة، و)راح(: جمع راحة، 
وهً باطن الكؾ. وؼرضه أكرم النا ، فموله:)أندى العالمٌن بطون راح( داللة على كرمهم . الجمع بٌن هاتٌن 

ووضعهما فً صٌؽة اسم التفضٌل ، والتعبٌرعنها  –تُعتبران عند العرب من أهم الصفات  اللتٌن -الصفتٌن
ٌَْل فً المدح.  بصٌؽة االستفهام التمرٌري ؛ لكل للن اعتبر البٌت من أفضل ما لِ

، الجامع ألحكام المرآن ٖٗ/2ب، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 2٘ٔ/ٔ، و انظر: البسٌط للواحدي: 2ٗٗ/ٙ( الفتح: 5)
 . ٖٓٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 51ٕ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٓٓ/ٖطبً: للمر
 .5ٓ٘/ٕ(:ص5ٕٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
. ولفظه: " لال: أولم تإمن بؤنً خلٌلن  ٌمول: تصدق  لال: 5ٓ٘/ٕ(:ص5ٖٕٙ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔٔ)

 بلى".
 .55ٔ/ٕ( تفسٌر الماسمً:ٕٔ)
 .ٖٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: ٗٔ)
 .ٖٓٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
 .5ٕٗ/٘( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
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 .(ٔ)علوم عٌانا"لال المرطبً:" أي سؤلتن لٌطمبن للبً بحصول الفرق بٌن المعلوم برهانا والم
لال البؽوي: " أي لٌسكن للبً إلى المعاٌنة والمشاهدة ، أراد أن ٌصٌر له علم الٌمٌن عٌن 

 .(ٕ)الٌمٌن ، ألن الخبر لٌ  كالمعاٌنة"
لال ابن حجر: " أي: لٌزٌد سكوناً بالمشاهدة المنضمة إلى اعتماد الملب؛ ألن تظاهر األدلة 

 .(ٖ)ولكن للعٌان لطٌؾ معنى" أسكن للملوب، وكؤنه لال: أنا مصدق،
لال الماسمً: " ولكن سؤلت ألزداد بصٌرة وسكون للب برإٌة اإلحٌاء، فوق سكونه 

 .(ٗ)بالوحً"
لال المراؼً: " ولكن تالت نفسى للخبر والولوؾ على كٌفٌة هلا السر لٌطمبن للبى بالعٌان 

 .(٘)بعد خبر الوحى"
 .(ٙ)الا نظرت اطمؤن للبً"لال األخفش:" أي: للبً ٌنازعنً الى النظر ف

 .(2)لال الشوكانً:" ولكن سالت لٌطمبن للبً باجتماع دلٌل العٌان إلى دالبل اإلٌمان"
لال النسفً: " ولكن ألزٌد سكوناً وطمؤنٌنة بمضامة علم الضرورة علم االستدالل ، وتظاهر 

 .(1)ؾ الضروري"األدلة أسكن للملوب وأزٌد للبصٌرة فعلم االستدالل ٌجوز معه التشكٌن بخبل
والطمؤنٌنة : اعتدال وسكون ، فطمؤنٌنة األعضاء معروفة ، كما لال علٌه  لال المرطبً: "

وطمؤنٌنة ، (5)، "]أي تستمر["(ٔ)«اركع حتى تطمبن راكعاً... اسجد حتى تطمبن ساجداً : »السبلم
ر ، كما لنا الملب هً أن ٌسكن فكره فً الشًء المعتمد. والفكر فً صورة اإلحٌاء ؼٌر محظو

نحن الٌوم أن نفكر فٌها إل هً فكر فٌها عبر فؤراد الخلٌل أن ٌعاٌن فٌلهب فكره فً صورة 
 .(ٓٔ)اإلحٌاء"

 [، أربعة أوجه :ٕٓٙولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َولَِكن ِلٌَّْطَمبِنَّ لَْلبًِ{]البمرة:
ً إلى ٌمٌنه ، هكلا لال الحسن ، (ٖٔ)، وسعٌد بن جبٌر (ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)أحدها : ٌعنً لٌزداد ٌمٌنا

 .(٘ٔ)، والربٌع(ٗٔ)والضحان
 .(ٔ)وهلا لول جمهور أهل العلم

                                                             

 .ٖٓٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٕٕٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .2٘ٗ/ٙ( الفتح: ٖ)
. ثم لال: "فإّن تظاهر األدلة أسكن للملوب وأزٌد للبصٌرة والٌمٌن، ولد لهب 55ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)

إلى أن إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم لم ٌكن شاّكا فً إحٌاء الموتى لط، وإنما طلب المعاٌنة لما جبلت الجمهور 
ًّ صلّى هللا علٌه وسلم :  «] لٌ  الخبر كالمعاٌنة»علٌه النفو  البشرٌة من رإٌة ما أخبرت عنه. ولهلا لال النب

 .[.ٕ٘ٔ/ ٔأخرجه أحمد فً المسند 
ثم لال المراؼً: " و فً إرشاد إبراهٌم خلٌله تؤدٌب لعامة المإمنٌن ، ومنع لهم  .ٖٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)

 عن التلكر فً كٌفٌة الخلك والتكوٌن ، فإن هلا مما استؤثر َّللّا تعالى بعلمه".
 .55ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .1ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 2)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 1)

؛ 2٘2: وجوب المراءة لئلمام والمؤموم...، حدٌث رلم 5٘اب، باب ، كتاب األدٓٙأخرجه البخاري ص (ٔ)
[ ٘ٗ] 11٘: وجوب لراءة الفاتحة فً كل ركعة...، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الصبلة، باب 2ٗٓوأخرجه مسلم ص

ٖ52. 
 .ٖٓٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .ٖٓٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٓٔ٘/ٕ(:ص2ٕٕٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .5ٕٗ/٘(:ص51ٓ٘( و)525٘نظر: تفسٌر الطبري)(إٔ)
، وابن ابً 5ٖٗ/٘(:ص51ٖ٘، و)5ٕٗ/٘( :ص522٘( و)52ٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)

 . 5ٓ٘/ٕ(:ص52ٕٙحاتم)
 .5ٕٗ/٘(:ص521٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .5ٖٗ/٘(:ص51ٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
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لال المسمً: " ولكن لٌزول عن للبً الفكر فً كٌفٌة الحٌاة، ألنً إلا شاهدتها سكن للبً عن 
الجوالن فً كٌفٌاتها المتخٌلة وتعٌنت عندي بالتصوٌر المشاهد. فهلا أحسن ما ٌجري لً فً 

 .(ٕ)سٌر هله اآلٌة"تف
،  وسعٌد (ٗ)، والسدي(ٖ)والثانً : أراد لٌطمبن للبً أنن اتخلتنً خلٌبلً ، وهلا لول ابن السابب

 .(٘)بن جبٌر
، وروي للن (ٙ)والثالث : أنه لم ٌردبه  رإٌة الملب ، وإنما أراد به رإٌة العٌن ، لاله األخفش

 .(2)عن الضحان
الرإٌة الملبٌة هنا ألن ممصود إبراهٌم أن ٌشاهد اإلحٌاء لال الشوكانً: " وال ٌصح أن ٌراد 

 .(1)لتحصل له الطمؤنٌنة"
، وسعٌد بن (ٔٔ)وإبراهٌم، (ٓٔ)، لاله مجاهد(5)الرابع: ولال بعضهم: "ألزداد إٌمانا مع إٌمانً"

 .(ٕٔ)جبٌر
لال ابن عطٌة:" وال زٌادة فً هلا المعنى تمكن إال السكون عن الفكر، وإال فالٌمٌن ال 

 .(ٖٔ)تبعض"ٌ
 .(ٗٔ)الخام : ولٌل: ألعلم أنن تجٌبنً إلا دعوتن ، وتعطٌنً إلا سؤلتن. لاله ابن عبا 

عن بعض من ال  (٘ٔ)ولد لكر البعض تؤوٌبلت ال وجه لها، لال ابن حجر: " وحكى ابن التٌن
ما ، وأبعد منه (ٙٔ)تحصٌل عنده أنه أراد بموله: }لَْلِبً{ رجبلً صالحاً كان ٌصحبه سؤله عن للن

                                                                                                                                                                               

، ٖ٘ٗ/ٔ، وانظر: معانً المرآن للزجاج: 5ٕٖ-5ٖٔ/ٔ( انظر نحواً من هلا الكبلم فً الكشاؾ للزمخشري: ٔ)
، فتح ٖٔٓ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٖٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 1٘ٗ/٘جامع البٌان للطبري: 
 ، وؼٌرها. 5ٔٗ/ٔالمدٌر للشوكانً: 

 .ٕٓٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .ٖٖٗ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٓٓ/ٖ( نمبل عن: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .15ٗ/٘(:ص5ٙ5٘انظر: تفسٌر الطبري)(ٗ)
 .ٓٔ٘/ٕ(:ص55ٕٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .51ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٙ)
 .ٓٔ٘/٘(:ص2ٕٓٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .1ٕٔ/ٔ( فتح المدٌر: 1)
 .ٖٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .5ٖٗ/٘(:ص51ٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٖٗ/٘(:ص51ٗ٘الطبري)(انظر: تفسٌر ٔٔ)
 .ٓٔ٘/ٕ(:ص51ٕٙ، وابن أبً حاتم)5ٖٗ/٘(:ص51٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .5ٓ٘/ٕ(:ص5ٕٙٙ( و)5ٕ٘ٙ، وابن ابً حاتم)5ٗٗ/٘(:ص51ٙ٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
هـ، له ٔٔٙ، توفً عام: ( هو: أبو دمحم عبد الواحد بن التٌن السفالسً، شٌخ عبلمة، محدث مفسر فمٌه٘ٔ)

، شجرة النور الزكٌة 11ٔمصنفات أشهرها شرحه للصحٌح. انظر: نٌل االبتهاج بتطرٌز الدٌباج لبابا التنبكتً: 
 . 1ٙٔلدمحم مخلوؾ: 

( لعل للن فً كتابه: المخبر الفصٌح فً شرح البخاري الصحٌح، انظر: كشؾ الظنون لحاجً خلٌفة: ٙٔ)
، معجم المصنفات الواردة فً فتح الباري ٖٖٕحه لعبد الؽنً عبد الخالك: ، اإلمام البخاري وصحٌٙٗ٘/ٔ

 ، ولم أجد من لكر هلا المول ؼٌره. ٖٙٙرلم:  2ٕٕلمشهور حسن وزمٌله: 
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عن بعض الصوفٌة: "أنه سؤل من ربه أن ٌرٌه كٌؾ ٌُحًٌ  (ٔ)حكاه المرطبً المفسر
 .(ٗ). لال المرطبً: " وهلا فاسد مردود"(ٖ)("ٕ)الملوب"

سؤل ربه أن ٌرٌه ببصره كٌؾ ٌحًٌ  -علٌه السبلم-والراجح فً هله المسؤلة: أن إبراهٌم
حب أن ٌشاهده عٌانا لٌحصل له مرتبة عٌن الموتى، ألنه لد تٌمن للن بخبر هللا تعالى، ولكنه أ

 الٌمٌن، ولد فصلنا المول فٌه فً محور سبب مسؤلة إبراهٌم. وهللا تعالى أعلم.
ٌِْر{]البمرة: َن الطَّ  .(٘)[،" أي أخل أربعة طٌور"ٕٓٙلوله تعالى:}لَاَل فَُخْل أَْربَعَةً ِمّ

 .(ٙ)وان إلى اإلنسان"لال الشوكانً: وخص الطٌر بللن، لٌل: ألنه ألرب أنواع الحٌ
لال أبو حٌان:" وأمره باألخل للطٌور وهو : إمساكها بٌده لٌكون أثبت فً المعرفة بكٌفٌة 
اإلحٌاء ، ألنه ٌجتمع علٌه حاسة الرإٌة ، وحاسة اللم ...والطٌر اسم جمع لما ال ٌعمل ، ٌجوز 

ٌِْر{ وجاء على األفصح فً تلكٌره وتؤنٌثه ، وهنا أتى ملكراً لموله تعالى }لَاَل فَُخْل  َن الطَّ أَْربَعَةً ِمّ
اسم الجمع فً العدد حٌث فصل : بمن ، فمٌل : أربعة من الطٌر ٌجوز اإلضافة ، كما لال تعالى 
: }تِْسعَةُ َرْهٍط{ ونص بعض أصحابنا على أن اإلضافة السم الجمع فً العدد نادرة ال ٌما  علٌها 

 .(2)ال ٌعمل مإنث ، وكبل المولٌن ؼٌر صواب" ، ونص بعضهم على أن اسم الجمع لما
ٌِْر{]البمرة: َن الطَّ [ ٕٓٙولد تعددت األلوال فً نوع الطٌور فً لوله تعالى:}لَاَل فَُخْل أَْربَعَةً ِمّ

 فلكروا فٌه وجوها:
، (5)، ودمحم بن إسحاق(1)األول : هن : الدٌن ، والطاوو  ، والؽراب ، والحمام ، لاله مجاهد

 .(ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)وابن زٌد ،(ٓٔ)وحجاج
 .(ٖٔ)والثانً : أربعة من الشمانٌن، لاله ابن عبا 

 .(٘ٔ)ودٌن وطاو . لاله ابن عبا  (ٗٔ)والثالث: لٌل: وز ورال
 .(ٔ)والطاو ، والدٌن، والحمامة.لاله ابن عبا  (ٙٔ)والرابع: ولٌل: الؽرنوق

                                                             

( هو: أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر بن فرح الخزرجً المالكً المرطبً، عالم عباد زاهد، إمام متمن ٔ)
هـ، له مصنفات منها: الجامع ألحكام المرآن، التلكرة فً أحوال الموتى وأمور 2ٔٙعام: متبحر فً العلم، توفً 

، نفح 1ٖٓ/ٕاآلخرة، شرح األسماء الحسنى، التلكار فً أفضل األلكار، انظر: الدٌباج الملهب البن فرحون: 
 . 1/ٕ، ؼاٌة النهاٌة البن الجزري: 5ٙ/ٕ، طبمات المفسرٌن للداودي: ٓٔٔ/ٕالطٌب للممري: 

ولال عمب إٌراده له: )وهلا فاسد مردود بما تعمبه من البٌان  ٖٓٓ-55ٕ/ٖ( الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕ)
 . ٖٖٗ/ٔلكره الماوردي(، وهو عند الماوردي فً النكت والعٌون: 

 .1٘ٗ-2ٗٗ/ٙ( الفتح: ٖ)
 .ٖٓٓ-55ٕ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
. ثم لال: "ولٌل إن الطٌر همته الطٌران فً السماء والخلٌل كانت همته العلو ولٌل ؼٌر 1ٕٔ/ٔ: ( فتح المدٌرٙ)

للن من األسباب الموجبة لتخصٌص الطٌر وكل هله ال تثمن وال تؽنً من جوع ولٌست إال خواطر أفهام 
ل ما وجه تخصٌص هلا وبوادر ألهان ال ٌنبؽً أن تجعل وجوها لكبلم هللا وعلبل لما ٌرد فً كبلمه وهكلا لٌ

العدد فإن الطمؤنٌنة تحصل بإحٌاء واحد فمٌل إن الخلٌل إنما سؤل واحدا على عدد العبودٌة فؤعطى أربعا على 
لدر الربوبٌة ولٌل إن الطٌور األربعة إشارة إلى األركان األربعة التً منها تتركب اركان الحٌوان ونحو للن 

 من الهلٌان".
 .ٕٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: 2)
 .ٓٔ٘/ٕ(:ص2ٖٕٓ، وابن أبً حاتم)5٘ٗ-5ٗٗ/٘(:ص55ٔ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5ٗٗ/٘(:ص55ٓ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5٘ٗ/٘(:ص55ٕ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5٘ٗ/٘(:ص55ٖ٘(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٓٔ٘/ٕ(:2ٖٕٓ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 . ٖٖٗ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٖٔ)
 [.ٔٔ٘/ٕ( فرخ النعام.]انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٗٔ)
 .ٔٔ٘/ٕ(:ص2ٕٓٗ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)٘ٔ)
 [.ٔٔ٘/ٕ. لال ابن أبً حاتم: "والؽرنوق: الكركً".]تفسٌره: 12ٕ/ ٓٔ(طابر أسود طوٌل العنك واللسان ٙٔ)
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نهن ال فابدة منها؛ ألنه ال ٌهمنا والراجح أن نمول: بؤن هللا تعالى لم ٌعٌنها، وأن "محاولة تعٌٌ
ا، أم حماماً، أم ؼرباناً، أم أيَّ نوع من نواع الطٌور؛ ألن هللا لم ٌبٌنها لنا؛  أكانت هله الطٌور إَوزا

ولو كان فً تبٌٌنها فابدة لبٌَّنها هللا عز وجل"
(ٕ). 

لنص علٌه لال ابن كثٌر: " وإن كان ال طابل تحت تعٌٌنها ، إل لو كان فً للن ُمتَّهم 
 .(ٖ)المرآن"

ٌَْن{]البمرة:  .(ٗ)[، " أي: أملهن، واضممهن إلٌن"ٕٓٙلوله تعالى: } فَُصْرهُنَّ إِلَ
لال الصابونً: " فضمهنَّ إِلٌن، ثم الطعهن، ثم اخلط بعضهن ببعض حتى ٌصبحن كتلة 

 .(٘)واحدة"
ها وهٌبآتها وحبلّها لال النسفً: وإنما أمره بضمها إلى نفسه بعد أخلها لٌتؤملها وٌعرؾ أشكال

 .(ٙ)لببل تلتب  علٌه بعد اإلحٌاء وال ٌتوهم أنها ؼٌر تلن"
 .(2)لال السعدي:" أي: مزلهن، اخلط أجزاءهن بعضها ببعض"

 .(1)لال األخفش:" أي: لطعهن"
 .(5)لال ابن كثٌر: " أوثمهن"

 : ًّ إلٌن، وعلى ٌمع على إمالة الشًء، ٌمال صرته، أصوره: إلا أملته « صرت»لال أبو عل
 :(ٓٔ)لطعه، ٌمال: صرته أي: لطعته،  فمن اإلمالة لول الشاعر

 على أنّنً فً كّل سٌر أسٌره     وفً نظري من نحو أرضن أصور
 :(ٔٔ)فمالوا: األصور: المابل العنك. ومن اإلمالة لوله

                                                                                                                                                                               

 .ٔٔ٘/ٕ(:ص2ٕٓ٘( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔ)
 .ٖٔٓ/ٖعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٕ)
 .15ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٖٔٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .55ٔ/ٔ( معانً المرآن: 1)
 .5ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 على لابله.. ولم أتعرؾ 15ٖ/ٕ( البٌت من شواهد: الحجة للمراء السبعة: ٓٔ)
برواٌة: ٌصوع بدل ٌصور،  -وفً المصادر اآلتٌة - 55ٔوكتاب الفرق ص  ٕ٘/ ٕ(البٌت فً أمالً المالً ٔٔ)

 :1٘ٙ/ ٕلال البكري فً السمط 
 أنشده أبو عبٌد فً الؽرٌب، وإنما صّحة اتصاله كما أنا مورده:

 وجاءت خلعة دب  صفاٌا ... ٌصور عنولها أحوى زنٌم
 باع ... له ظؤب كما صخب الؽرٌمٌفّرق بٌنها صدع ر
لط من تمّدمه، فؤتى ببٌت من أعجاز  -رحمه هللا -: هلا ما اتبع فٌه أبو علً )المالً( 5ٖولال فً التنبٌه ص 

 بٌتٌن أسمط صدورهما، والشعر للمعلى العبدي وأنشد البٌتٌن.
دهما صاحب اللسان فً مادة )زنم( أور -والبٌتان بهله الرواٌة ما عدا )دب ( فإنّها وردت فً المصادر )ده ( 

ونسبهما للمعلى بن حّمال العبدي، وٌتراءى لنا من هله الرواٌة أن بٌت المصنؾ ملفك من البٌتٌن، ولكن الؽرٌب 
 فً األمر أن المصادر تناولت البٌت برواٌته الملكورة عند الفارسً ونسبته ألو  بن حجر!.

جر ولال: ولٌ  أو  بن حجر هلا هو التٌمً ألّن هلا لم ٌجًء ففً اللسان )ظؤب( أنشده األصمعً ألو  بن ح
فً شعره. لال ابن بري: هلا البٌت للمعلى بن جمال العبدي. اهـ منه ثم لكره فً مادة )ظرب، صدع، عنك( 

 ألو . ٕٗ٘/ ٔألو  وفً التاج ألو  أٌضاً. وكللن نسبه األزهري فً التهلٌب 
 ت اآلتً، ولوله: وكللن لول اآلخر:والظاهر عندنا من رواٌة الفارسً للبٌ

 وجاءت خلعة ده  صفاٌا ... ٌصور عنولها أحوى زنٌم
أن هنالن تداخبًل بٌن الرواٌتٌن، وربّما كان الشعر لشاعرٌن مختلفٌن، وتوافك عجزا البٌتٌن عندهما إّما من ولع 

نا ما ٌفسر االختبلؾ فً نسبة الحافر على الحافر كما ٌمولون، وإّما أن أحدهما أخل من اآلخر، وهلا فً نظر
برواٌة وكانت خلعة  ٖٖالشعر مرة ألو  وأخرى للمعلى ثم إن البٌت الثانً: فً كتاب األضداد لؤلصمعً ص 
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 ٌصور عنولها أحوى زنٌم        له ظاب كما صخب الؽرٌم
 :(ٔ)وكللن لول اآلخرفهلا ال ٌكون إاّل من اإلمالة 

 جاءت خلعة ده  صفاٌا      ٌصور عنولها أحوى زنٌم
 :(ٕ)ومن المطع لول لي الّرّمة
 صرنا به الحكم وعٌّا الحكما
 . (ٖ)لال أبو عبٌدة: فصلنا به الحكم

ٌَْن{]البمرة:  :على وجوه( ٗ)[ٕٓٙواختلفت المراءة فً لوله تعالى: } فَُصْرهُنَّ إَِل
 .(٘)أت الجماعة: بضم )الصاد(: } فَُصْرُهنَّ {المراءة األولى: لر

وللن من لول المابل : ُصْرت إلى هلا األمر،  إلا ملت إلٌه، وٌمال : إنً إلٌكم ألْصَور، أي : 
 : (ٙ)مشتاق مابل، ومنه لول الشاعر 

 هللاُ ٌَْعلَُم أنَّا فًِ تَلَفُّتِنَا      ٌَْوَم الِفَراِق إلَى أَْحبَاِبنَا ُصورُ 
 :(2)لول الطرماح ومنه

                                                                                                                                                                               

برواٌة المصنؾ، وفً المكانٌن نسب البٌت للعبدي وكللن  12ٔدهساً صفاٌا ... وفً األضداد البن السكٌت ص 
، هنالن اختبلؾ بٌن )جّمال وحّمال( بٌن المصادر، 25ٔربعً ص/ ونظام الؽرٌب لل 1ٔ/ ٔفً مجاز المرآن 

ً من البٌتٌن، كما لال البكري،  ٗ٘/ ٖوفً تفسٌر الطبري  ً ملفما بدون نسبة. فبعٌد أن ٌتنالل هإالء الثمات بٌتا
 فإنهما برواٌة اللسان )زنم(. ٓٗٔدون أن ٌتنبهوا له. وانظر دٌوان أو  فً الملحمات ص 

ً أسود. والحّوة: ولوله: ٌصوع:  ٌسوق وٌجمع، وعنوق ج عناق: لؤلنثى من ولد المعر، واألحوى: أراد به تٌسا
 سواد ٌضرب إلى حمرة. والزنٌم: للي له زنمتان فً حلمه. وظاب التٌ  وظؤبه )مهموز وبدون همز(:

 صٌاحه عند الهٌاج.
 وفً مجاز المرآن: ولون الّدها : لون الرمل، كؤنه تراب رمل أده .

 [.5ٖٔ-5ٖٓ/ٕة: خٌار شابه. صفاٌا: ؼزار.]انظر: الحجة للمراء السبعة: خلع
 ( سبك تخرٌجه فً الهامش السابك.ٔ)
(البٌت فً اللسان )صور( وفٌه: وأعٌا بدل عٌّا، ونسبه إلى العجاج، مع بٌتٌن آخرٌن، ولكر األبٌات الثبلثة ٕ)

عن اللسان. ولم نجد البٌت فً دٌوان لي  ٖٖ٘/ ٕالدكتور عبد الحفٌظ السطلً فً ملحمات دٌوان العجاج 
 الرمة.

 .5ٕٖ-15ٖ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٖ)
 .ٖٕٖ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: 5ٙٗ-5٘ٗ/٘، وتفسٌر الطبري: 5ٖٓ-15ٖ/ٕ( انظر: الحجة للمراء السبعة: ٗ)
، الؽاٌة فً المراءات العشر البن ٓ٘ٗ/ٔ، إتحاؾ فضبلء البشر للبنا: ٕٖٕ/ٕ(انظر: النشر البن الجزري: ٘)

، البدور الزاهرة فً المراءات العشر ٕٓٔ/ٔ، المهلب فً المراءات العشر د. دمحم سالم محٌسن: 1ٔٔمهران: 
وٌعموب متصلة اإلسناد بابن عبا . . ولراءة أبً جعفر ونافع وابن كثٌر وأبً عمرو ٕ٘المتواترة للماضً: 

 . ٕٖ-5ٔ، إتحاؾ فضبلء البشر للبنا: 1ٙ-ٕٗ، الؽاٌة البن مهران: ٕٓٔ-2ٗ/ٔانظر: اإللناع البن البالش: 
 ٕٙٙ، وشرح شواهد المؽنً :  1٘:  ٔ( لم أتعرؾ على لابله، وأنشده الفراء. اللسان )صور( والخزانة ٙ)

 واهد المستفٌضة : وؼٌرها كثٌر. وبعد البٌت بٌت من الش
 َوأَنَّنًِ َحْوثَُما ٌَثْنًِ الَهَوى بََصِري      ِمْن َحْوثَُما َسلَكُوا أَْدنُو فَؤَْنظُورُ 

 ، وهو من أبٌات جٌاد ، لبله : ٕ٘ٔ(دٌوانه : 2)
 إِلَا لُِكَرْت َسْلَمى لَهُ ، فََكؤَنََّما ... تَؽَْلؽََل ِطْفٌل فًِ الفَُإاِد َوِجٌعُ  

ٌُْرنَا ... َسَواِكٌن فًِ أَْوَكاِرِهنَّ ُولُوعُ َوإِْل َدهْ   ُرنَا فٌِِه اْؼِتَراٌر ، َوَط
 لََضْت ِمْن ِعٌَاٍؾ َوالطَِّرٌَدةِ َحاَجةً ... فَُهنَّ إلى لَْهِو الَحِدٌِث ُخُضوعُ 
 َعفَاِبُؾ إالّ لَاَن . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ٌُْت أَْلَحى عَ   اِشمًا َما َسَرى المََطا ... َوأَْجَدَر من واِدي نََطاةَ َوِلٌعُ فَآلَ
لوله : " طفل " ، أي من هم الهوى والحب ، ٌنمو منل كانوا أطفاال . وعٌاؾ ، والطرٌدة ، لعبتان من لعب 
صبٌان األعراب ، فٌمول : إن سلمى وأترابها ، لد أدركن وكبرن ، فترفعن عن لعب الصؽار واألحداث ، 

حبب إلٌهن الحدٌث والؽزل . فهن ٌخضعن له وٌملن ، ولكنهن عفٌفات مسلمات ، لٌ  لهن من نزوات الصبا و
إال األحادٌث والؽزل ، وإال أن ٌعطؾ للوبهن الهوى والعشك ، والهوى صروع لتال ، ٌصرع من ٌلم به . فلما 

له : " أجدر " أي أخرج الشجر ثمره رأى للن منهز ومن نفسه ، ألسم أن ال ٌلوم محباا على فرط عشمه . ولو
 كالحمص . والولٌع : طلع النخل . ووادي نطاة : بخبٌر ، وهو كثٌر النخل .
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 َعفَابُِؾ إِال لَاَن أَْو أَْن ٌَُصوَرَها      َهًوى ، واْلَهَوى للَعاِشِمٌَن َصُروعُ 
 .(ٔ) ٌعنً بموله : )أو أن ٌصورها هوى(، ٌمٌلها

 ًّ ههن نحون ، كما ٌمال : " ُصْر وجهن إل فمعنى لوله : }فُصْرهن إلٌن{ اضممهن إلٌن ووّجِ
ه لوله : }فصرهن إلٌن{ إلى هلا التؤوٌل ، كان فً الكبلم عنده  ، ومن َوجَّ ًّ " ، أي ألبل به إل

أربعًة  مترون لد ترن لكُره استؽناًء بداللة الظاهر علٌه. وٌكون معناه حٌنبل عنده : لال : }فخل
 من الطٌر فصرهن إلٌن{ ، ثم لطعهن ، ) ثم اجعل على كل جبل منهن جزًءا{.

عهن ، كما لال توبة بن  ولد ٌحتمل أن ٌكون معنى للن إلا لرئ كللن بضم)الصاد(: لّطِ
 : (ٕ)الحمٌِّر

ا َجلَْبُت الَحْبَل أَطَّْت نُسُوعُهُ        بِؤَْطَراِؾ ِعٌَداٍن َشِدٌٍد أُسُورُ   َهافَلَمَّ
ًَ األْسَباَب َحتَّى بَلَْؽتَُها    بِنَْهِضً َولَْد َكاَد اْرتَِماِبً ٌَُصوُرَها   فَؤَْدنَْت ِل

 ٌعنً : ٌمطعها. 
وإلا كان للن تؤوٌل لوله : }فصرهن{، كان فً الكبلم تمدٌم وتؤخٌر ، وٌكون معناه : فخل 

 .(ٖ)أربعة من الطٌر إلٌن فِصرهن وٌكون }إلٌن{ من صلة }خل{ 
ٌَْن{، بالكسر ، بمعنى: لطعهنا  .(ٗ)لمراءة الثانٌة: ولرأ جماعة من أهل الكوفة : }فَِصْرهُنَّ ِإلَ

ولد زعم جماعة من نحوًٌ الكوفة أنهم ال ٌعرفون :}فُصرهن{ وال }فصرهن{ بمعنى: لطعهن 
ا وأنهم ال ٌعرفون كسر )الصاد( و)ضمها( فً للن إال بمعنى واحد ، وأنهم -، فً كبلم العرب 

جمٌعًا لؽتان بمعنى )اإلمالة( وأن كسر )الصاد( منها لؽة فً هلٌل وسلٌم، وأنشدوا لبعض بنً 
 : (٘)سلٌم

َواِلح  َوفَْرعٍ ٌَِصٌُر الِجٌَد َوْحٍؾ َكؤَنَّهُ      َعلَى الِّلٌِت لِْنَواُن الُكُروم الدَّ
 .(ٙ)لال أبو علً: "فمعنى هلا ٌمٌل الجٌد من كثرته"

 :(2)اآلخرومثل هلا لول 
 ولامت ترابٌن مؽدودنا     إلا ما ما تنوء به آدها

 .(1)لال أبو علً: " فمد ثبت أّن المٌل والمطع، ٌمال فً كّل واحد منهما"
 : (5)واختلؾ فً )الضم( و)الكسر( على لولٌن
 أحدهما : أن معناه متفك ولفظهما مختلؾ.

                                                             

 . 5ٙٗ-5٘ٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .52ٗ/٘( البٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: ٕ)
 .52ٗ-5ٗٗ/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
ً أبو جعفر وخلؾ وروٌ  عن ٌعموب من العشرة، انظر: النشر البن ٗ) ( لرأ بها أٌضا (لراءة حمزة )فَِصْرهُنَّ

، المهلب 1ٔٔ، الؽاٌة فً المراءات العشر البن مهران: ٓ٘ٗ/ٔ، إتحاؾ فضبلء البشر للبنا: ٕٖٕ/ٕالجزري: 
. ٕ٘المراءات العشر المتواترة للماضً: ، البدور الزاهرة فً ٕٓٔ/ٔفً المراءات العشر د. دمحم سالم محٌسن: 

ولراءة أبً جعفر ونافع وابن كثٌر وأبً عمرو وٌعموب متصلة اإلسناد بابن عبا . انظر: اإللناع البن البالش: 
 . ٕٖ-5ٔ، إتحاؾ فضبلء البشر للبنا: 1ٙ-ٕٗ، الؽاٌة البن مهران: ٕٓٔ-2ٗ/ٔ
 
، 2ٗٔ/  ٔ، و معانً المرآن للفراء 52ٗ/٘تفسٌره:  ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبر فً٘)

اللسان )صٌر( الفرع الشعر التام الحثل ، وحؾ أسود حسن كثٌر عزٌز ، اللٌت صحفة العنك . وهما اللٌتان ، 
لنوان : جمع لنو )بكسر فسكون( وهو علق النحل وما فٌه من الرطب . والدوالح جمع دالح : وهو المثمل 

فٌما ٌمشً ، ٌمال بعٌر دالح : إلا مشى بحمله الثمٌل مشًٌا ؼٌر منبسط . وكللن السحاب  بالحمل هنا . وأصله
 دالح ، أي مثمل بطًء المر . وهً استعارة جٌدة محكمة .

 . 5ٕٖ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٙ)
لسان/ ، ولكره صاحب الٖٔٔ/ ٔ/ عشرون بٌتا لحسان فً دٌوانه ٕٓ(البٌت رابع أبٌات من لصٌدة أبٌاتها 2)

 عن أبً علً. ٖٓ، ٖٔ/ ٖوالمنصؾ  5ٖٔ/ ٔؼدن/ والبٌت فً المحتسب 
 .5ٕٖ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: 1)
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5)



ٕٔٗ 

 

بالضم من الصاد وبالكسر فً أنه  فمال نحوٌو البصرة: }فصرهن إلٌن{ سواء معناه إلا لرئ
ًٌّ به فً هلا الموضع التمطٌع. لالوا : وهما لؽتان : إحداهما : " صار ٌصور " ، واألخرى :  معن

، وببٌت المعلَّى (ٔ)" َصار ٌصٌر " ، واستشهدوا على للن ببٌت توبة بن الحمٌر اللي لكرنا لبل
ال العبدي بن َجمَّ
 (ٕ) : 

ٌَُصوُر عُنُولََها أَْحَوى َزنٌُِم  َوَجاَءت ُخْلعَةٌ ُدْه ٌ   َصفَاٌَا         
ق عنولها وٌمطعها، وببٌت خنساء بمعنى : ٌفّرِ
(ٖ) : 

ًَ تَْنَصارُ   لََظلَّْت الشُّمُّ ِمْنَها َوْه
 :  (ٗ)ٌعنً بالشم : الجبال ، أنها تتصدع وتتفرق، وببٌت أبً لإٌب

ٌَاِن َوأَْجَدعُ  فَاْنَصْرَن ِمْن فََزعٍ َوَسدَّ فُُروَجهُ         ؼُْبٌر َضَواٍر : َوافِ
لالوا : فلمول المابل : " ُصْرت الشًء " ، معنٌان : أملته ، ولطعته. وحكوا سماًعا : " ُصْرنا 

 .(٘)به الحكم " : فصلنا به الحكم
ه، إلا جمعه ه ٌِصرُّ المراءة الثالثة: بتشدٌد )الراء( مع )ضم( أوله )كسره( من: َصرَّ
(ٔ). 

                                                             

 [: 52ٗ-5ٙٗ/٘( وهو لوله]تفسٌر الطبري: ٔ)
ا َجلَْبُت الَحْبَل أَطَّْت نُسُوعُهُ... بِؤَْطَراِؾ ِعٌَداٍن َشِدٌٍد أُسُو  ُرَهافَلَمَّ

ٌَُصوُرَها ًَ األْسبَاَب َحتَّى بَلَْؽتَُها... بِنَْهِضً َولَْد َكاَد اْرتَِمابًِ   فَؤَْدنَْت ِل
، ثم  1ٙٙ،  1٘ٙ، وسمط الآللً :  5ٖ، والتنبٌه :  ٕ٘:  ٕوأمالً المالً  1ٔ:  ٔ(مجاز المرآن ألبً عبٌدة ٕ)

( )زنم( ، وفً كتب أخرى ، وٌؤتً فً لسان العرب )ظؤب( )ظاب( )صور( )ده ( )خلع( )صوع( )عنك
 البٌت منسوبًا ألو  بن حجر هكلا : ٌَُصوعُ عُنُولََها أَْحَوى َزنٌٌِم ... لَهُ َظؤْب كَما َصِخَب الؽِرٌمُ 
ٌَا ... ٌَُصوعُ ُعنُولََها  وهو بٌت ملفك ، وصواب رواٌة الشعر مادة )زنم( من اللسان : وَجاَءْت ُخْلعَةٌ ُدْهٌ  َصفَا

 َزنٌِمُ أَْحَوى 
ٌْنََها َصْدعٌ َرَباعٌ ... لَهُ َظؤٌْب َكما َصِخَب الؽَِرٌمُ  ُق بَ  ٌُفَّرِ

الخلعة بكسر الخاء وضمها : خٌار المال ، ٌعنى المعزي التً سٌمت إلٌه ، كانت كلها خٌاًرا . والده  جمع 
لرواٌة أخرى بمعنى دهساء : وهً من المعزى ، السوادء المشربة حمرة ال تؽلو . ولوله : " ٌصوع " هله ا

ٌفرق . وللن إلا أراد سفادها . والتٌ  إلا أرسل فً الشاء صاعها ، أي فرلها إلا أراد سفادها . والتٌ  إلا 
أرسل فً الشاء صاعها ، أي فرلها إلا أراد سفادها . وعنوق جمع عناق : وهً أنثً المعز . وهو جمع عزٌز . 

ٌعنى تٌ  المعز ، وٌعنى أنه كرٌم . والزنٌم : اللي له زنمتان فً واألحوى : اللي تضرب حمرته إلى السواد ، 
حلمة . والصدع )بفتح الصاد وسكون الدال أو فتحها( : وهو الفتى الشاب المدمج الخلك ، الصلب الموي . ورباع 
: أي دخل فً السنة الرابعة ، وللن فً عز شبابه ولوته . وظؤب التٌ  : صوته وجلبته وصٌاحه وصخبه ، 
وهو أشد ما ٌكون منه عند السفاد . والؽرٌم : اللي له الدٌن على المدٌن ، وٌمال للمدٌن ؼرٌم . ٌمول : إلا أراد 
 سفادها هاج وفرلها ، وكان له صخب كصخب صاحب الدٌن على المدٌن اللي ٌماطله وٌماحكمه وٌلوٌه دٌنه .

وانها، وهو فً األضداد لؤلصمعً وابن ومصراع الخنساء لٌ  فً دٌ 1ٔ/ ٔ(مجاز المرآن ألبً عبٌدة ٖ)
كما »والؽرٌبٌن واللسان/ صور/ وصدر البٌت  ٗ٘/ ٖوتفسٌر الطبري  ٖٕولؤلنباري  12ٔ - ٖٖالسكٌت ص 

 : فلو ٌبللً اللي اللٌته حضنٖٓٓ/ ٕفً البحر المحٌط 
،  ٖٖوابن السكٌت  ، واألضداد لؤلصمعً 1ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة :  12ٖالمفضلٌات :  ٕٔ(دٌوانه : ٗ)

. وهله الرواٌة التً رواها أبو عبٌدة واألصمعً وابن السكٌت والطبري " فانصرن " ، رواٌة ؼربٌة ،  12ٔ
وهً فً سٌاله الشعر أؼرب . وأنا أنكر معناها وأجده مخبل بالشعر . وللن أن سٌاله فً صفة ثور الوحش ، 

ه حتى شعفت فإاده . فإلا أصبح الصباح داخله الفزع ثور من لد تمضى شباٌه ، لم تزل كبلب المناص تروع
خشٌة أن ٌباكره صٌاد بكبل به . فهو ال ٌزال ٌرمً بعٌنه فً ؼٌوب األرض ثم ٌؽضً لٌتسمع ، فٌصدق سمعه 
ُق َمتْنَهُ ، فَبََدا لَهُ  ... ما ٌرى . وهو عندبل والؾ فً الشم  ٌتشم  من ندى اللٌل ، فٌمول أبو لإٌب : فَؽََدا ٌَُشّرِ

 أُولَى َسَوابِِمها لَِرٌبًا تُوَزعُ 
ٌمول : بدت له طبلبع الكبلب لد دنت منه ، والمناص ٌكفها حتى ٌرسلها جمٌعا علٌه . فَاْهتَاَج من فََرعٍ ، وَسدَّ 

 فُُروَجهُ ... ؼُْبٌر َضَواٍر : َوافٌَِاِن َوأَْجَدعُ 
ٌه لد أخلت علٌه ملهبه . وٌروى " فانصاع من فزع ٌمول هاجه الفزع فعدا عدًوا شدًٌدا والكبلب من خلفه وحوال

" أي لهب فً شك . والؽبر الضواري : هً كبلب الصٌاد ، " منها وافٌان " : كلبان سالما األلنٌن . واألجدع : 
 ممطوع األلن . إما عبلمة له ، وإما من طول ممارسته لصٌد الثٌران وضربها له بمرونها حتى انمطعت آلانه .

 .ٓٓ٘-5ٗٗ/٘تفسٌر الطبري: ( انظر: ٘)



ٖٔٗ 

 

 . (ٖ): تثلٌث )الراء( فً هله المراءة(ٕ)الرابعة: ونمل أبو البماءالمراءة 
 .(ٗ)لال ابن حجر: "وهً شالة"

والراجح هو لول البصرٌٌن، بؤن معنى الضم فً )الصاد( من لوله :}فصرهن إلٌن{ والكسر ، 
 وأّن معنى " إلٌن " -وأنهما لؽتان ، معناهما فً هلا الموضع : فمطعهن  -سواء بمعنى واحد 

تمدٌمها لبل " فصرهن " ، من أجل أنها صلة لوله : }فخل{، وللن " إلجماع أهل التؤوٌل على أن 
عهن " ، وإما " اْضُمْمهن إلٌن " ،  معنى لوله :}فصرهن{ ؼٌر خارج من أحد معنٌٌن : إما " لّطِ
بالكسر لرئ للن أو بالضم. ففً إجماع جمٌعهم على للن على ؼٌر مراعاة منهم كسر الصاد 
وضمها ، وال تفرٌك منهم بٌن معنًٌ المراءتٌن ، أعنً الكسر والضم أوضح الدلٌل على صّحة 
لول المابلٌن من نحوًٌ أهل البصرة فً للن ما حكٌنا عنهم من المول ، وخطؤ لول نحوًٌ 
الكوفٌٌن؛ ألنهم لو كانوا إنما تؤولوا لوله : }فصرهن{ بمعنى فمطعهن ، على أّن أصل الكبلم " 

ن " ، ثم للبت فمٌل : " فِصْرهن " بكسر " الصاد " ، لتحول " ٌاء " ، " فاصرهن " فاصره
لد  -مع معرفتهم بلؽتهم وعلمهم بمنطمهم  -مكان رابه ، وانتمال رابه مكان ٌابه ، لكان ال شّن 

فصلوا بٌن معنى للن إلا لرئ بكسر صاده ، وبٌنه إلا لرئ بضمها ، إل كان ؼٌر جابز لمن للب 
رهن " إلى " فِصرهن " أن ٌمرأه " فُصْرهن " بضم " الصاد " ، وهم ، مع اختبلؾ " فاِص 

لراءتهم للن ، لد تؤولوه تؤوٌبل واحًدا على أحد الوجهٌن الللٌن لكرنا. ففً للن أوضُح الدلٌل 
على خطؤ لول من لال : إن للن إلا لرئ بكسر " الصاد " بتؤوٌل : التمطٌع ، مملوب من : " 

ٌَصْ  َرى " إلى " صار ٌصٌر " وجهل من زعم أن لول المابل : " صار ٌصور " ، و " َصِري 
 .(٘)صار ٌصٌر " ؼٌر معروؾ فً كبلم العرب بمعنى : لطع"

 ، فإن فً تفسٌر } فَُصْرهُنَّ {، سة ألاوٌل:(ٙ)وعلى المول المختار وهو لول البصرٌٌن 
 .(1)، ولتادة(2)اهدأحدها : معناه اْنتُْفُهنَّ برٌشهن ولحومهن ، لاله مج

ْعُهن ، لاله ابن عبا   والثانً : لَّطِ
،  (ٔٔ)، والحسن، وأبً مالن (ٓٔ)، وسعٌد بن جبٌر(5)

، وأبو (٘)، وابن إسحاق(ٗ)، والربٌعٖ()، والسدي(ٕ)،  والضحان(ٔ)، ولتادة(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)وعكرمة
 .(ٙ)أسود الدإلً

                                                                                                                                                                               

(، انظر المحتسب فً تبٌٌن وجوه شوال المراءات واإلٌضاح عنها البن جنً: ٔ) هُنَّ ( و)فَِصرَّ هُنَّ ( أي: )فَُصرَّ
 . ٕٖٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٓٓ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٙٔ/ٔ
( هو: أبو البماء محب الدٌن عبد هللا بن الحسٌن بن عبد هللا العكبري البؽدادي الحنبلً الضرٌر، صاحب ٕ)

اإلعراب، ممرئ فمٌه مفسر فرضً لؽوي، كان كثٌر المحفوظ، دٌناً حسن األخبلق متواضعاً. توفً عام: 
عراب الشوال، وعدُّ اآلي، هـ، له تصانٌؾ شهٌرة منها: تفسٌر المرآن، وإمبلء ما من به الرحمن، وإٓٔٙ

، اللٌل على طبمات ٙٔٔ/ٕ، إنباه الرواة للمفطً: 5ٔ/ٕٕوإعراب الحدٌث. انظر: سٌر أعبلم النببلء لللهبً: 
 . ٖٕٔ/ٔ، طبمات المفسرٌن للداودي: 5ٓٔ/ٕالحنابلة البن رجب: 

 . ٔٔٔ/ٔ( إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ٖ)
 .5ٗ/1(الفتح: ٗ)
 .ٔٓ٘/٘: ( تفسٌر الطبري٘)
 ( بؤن معناه متفك ولفظهما مختلؾ.ٙ)
 .ٖٓ٘/٘(:صٖٓٓٙ( و)ٕٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٓ٘/٘(:صٗٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)1)
( 2ٕٓٙ، وابن ابً حاتم)ٕٓ٘/٘(:ص55ٙ٘( و)55٘٘( و)55ٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
-52ٕ/ٖن منصور فً سننه: ، كما أخرجه سعٌد بٕٔ٘/ٕ(:ص2ٕٔٔ، وابن ابً حاتم)ٔٔ٘/ٕ(:ص2ٓ2ٕو)
 5ٖ٘/ٔ، ولكره السٌوطً فً الدر المنثور: ٔٔرلم:  ٕٕ/ٔ، والبٌهمً فً البعث والنشور: ٖٗٗرلم:  52ٖ

 وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وابن المنلر. 
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص2ٕٕٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٓ٘-ٕٓ٘/٘(:ص555٘( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٓ٘/٘ص(:551٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٓ٘/٘(:صٓٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 . ٖٓ٘/٘(:صٔٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)



ٔٗٗ 

 

 .(2)والثالث : اْضُمْمُهن إلٌن ، لاله وعطاء
 .(1)والرابع : أَِمْلُهن إلٌن

 .(ٓٔ)، واختاره ابن كثٌر(5)والخام : أوثمهن، لاله ابن عبا 
 .(ٔٔ)والساد :أجمعهن، لاله ابن زٌد
 .(ٕٔ)والسابع: علمهن، لاله أبو الجوزاء

 : (ٖٔ)والمول الثانً : أن معنى الضم والكسر مختلؾ ، وفً اختبلفهما أربعة ألوال
ْعُهّن .األول : لاله أبو عبٌدة أن   معناه بالضم : اْجَمْعهن ، وبالكسر : لَّطِ

عهن هن، وبكسرها: لَّطِ والثانً: لال ابن التٌن: }ُصرهن{ بضم الصاد معناها: ُضمَّ
(ٔٗ). 

 والثالث : لاله الكسابً ومعناه بالضم: أَِمْلُهّن ، وبالكسر: أْلبِْل بهن.
 .(٘ٔ)والرابع: وعن الفراء: الضم: مشترن، والكسر :المطع فمط

، (2ٔ)، ولٌل: بالنبطٌة(ٙٔ)لال ابن حجر: " ولكر صاحب )المؽرب( أن هله اللفظة: بالسرٌانٌة
 .(8ٔ)لكن المنمول أوالً ٌدل على أنها بالعربٌة، والعلم عند هللا تعالى"

لال الطبري: "فسواٌء لرأ المارئ للن بضم )الصاد(: }فُصْرهن إلٌن{ أو كسرها }فِصْرهن{ إل 
ًّ أن ألرأ به كانت لؽتٌن  معروفتٌن بمعنى واحد، ؼٌر أن األمر وإن كان كللن ، فإن أحبّهما إل

 .(5ٔ)}فُصْرهن إلٌن{، بضم )الصاد(، ألنها أعلى اللؽتٌن وأشهرهما ، وأكثرهما فً إحٌاء العرب"
ْنُهنَّ ُجْزءاً{]البمرة: لى كل جبل [، أي: ثم" ضع عٕٓٙلوله تعالى:} ثُمَّ اْجعَْل َعلَى ُكِلّ َجبٍَل ّمِ

 .(ٕٓ)منهن بعضا"

                                                                                                                                                                               

 . ولفظه"فمزلهن".ٖٓ٘/٘(:ص٘ٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 . لال: " وهو بالنبطٌة )صّرى(، وهو التشمٌك".ٖٓ٘/٘(:صٙٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٗٓ٘/٘(:ص2ٓٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٗٓ٘/٘(:ص1ٓٓٙتفسٌر الطبري)(انظر: ٗ)
 .ٗٓ٘/٘(:ص5ٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٔٔ٘/ٕ(:ص2ٓ1ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)
 .٘ٓ٘/٘(:صٔٔٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٖ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1)
الدر ، وانظر: ٔٔ٘/ٕ(:ص2ٓ5ٕ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)٘ٓ٘/٘(:صٓٔٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)5)

 .5ٖ٘/ٔالمنثور: 
 . 5ٓٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .٘ٓ٘/٘(:صٕٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
. ولفظه: " لال: علمهن، حتى كان إلا دعاهن أتٌنه. ثم ٕٔ٘/ٕ(:ص2ٕٔٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔ)

 شممهن، فدعاهن، فؤتٌنه كما كن ٌؤتٌنه لبل أن ٌشممن".
 .ٖٖ٘/ٔوالعٌون: ( انظر: النكت ٖٔ)
 . 1ٕ٘ص:  ٗ(  انظر: المخبر الفصٌح فً شرح البخاري الصحٌح، انظر الهامش: ٗٔ)
 . ٕٖٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 1ٕٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٗٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء: ٘ٔ)
الدر المصون للسمٌن:  ،ٖٓٓ/ٕ( لال أبو األسود: هً بالسرٌانٌة، انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٙٔ)
 . ٕٙٙ، ولم أجدها فً كتاب المؽرب فً ترتٌب المعرب للمطرزي ص: ٕٖٙ/ٔ
، ٖٗ٘ٓرلم:  ٔٗٓٔ/ٖ: -المسم الثانً من سورة البمرة-( هلا لول ابن عبا ، انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم2ٔ)

، وانظر: البحر 5ٖ٘/ٔ، وعزاه لهما السٌوطً فً الدر المنثور: 55ٗ٘رلم:  ٕٓ٘/٘جامع البٌان للطبري: 
، ولال بنبطٌتها أٌضاً: عكرمة كما فً جامع البٌان ٕٖٙ/ٔ، والدر المصون للسمٌن: ٖٓٓ/ٕالمحٌط ألبً حٌان: 

عن ابن  ٙٓٔ، ونمل السٌوطً فً المهلب فٌما ولع فً المرآن من المعرب: ٓٓٓٙرلم:  ٖٓ٘/٘البن جرٌر: 
 المنلر عن وهب أنها بالرومٌة. 

: )والجمهور على أنها عربٌة ال معربة(، وانظر: ٕٖٙ/ٔلال السمٌن فً الدر المصون: ، 5ٗ/1( الفتح: 1ٔ)
 . ٙٓٔتعلٌك د. التهامً الراجً على المهلب فٌما ولع فً المرآن من المعرب: 

 .ٗٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: 5ٔ)
 .ٕٔٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٓ)



ٔٗ٘ 

 

ق أجزاءهن على رءو  الجبال" لال الصابونً: " أي فّرِ
(ٔ). 

لال السعدي: " واجعل على كل جبل، أي: من الجبال التً فً المرب منه، جزء من تلن 
 .(ٕ)األجزاء"

 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن:" وهللا أعلم بالحكمة من تعٌٌن العدد، والجبال"
ْنُهنَّ ُجْزءاً{]البمرة:ولوله تعالى:} ثُمَّ اجْ   :(ٗ)[،  فٌه أربعة ألاوٌلٕٓٙعَْل َعلَى ُكِلّ َجَبٍل ّمِ

، وابن (2)، والربٌع(ٙ)، والحسن ، ولتادة(٘)أحدها : أنها كانت أربعة جبال ، لاله ابن عبا 
 .(5)، وابن زٌد(1)إسحاق

 .(ٕٔ)، وابن عبا (ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)والثانً : أنها كانت سبعة ، لاله ابن جرٌج 
 .(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)والثالث : كل جبل ، لاله مجاهد

والرابع : أنه أراد جهات الدنٌا األربع ، وهً المشرق والمؽرب والشمال والجنوب ، فمثّلها 
 بالجبال ، لاله ابن بحر .

والراجح: هو لول مجاهد ومن وافمه، "وهو أن هللا تعالى لكره أمَر إبراهٌم بتفرٌك أعضاء 
ة بعد تمطٌعه إٌاهن ، على جمٌع األجبال التً كان ٌصل إبراهٌم فً ولت تكلٌؾ األطٌار األربع

هللا إٌاه تفرٌَك للن وتبدٌَدها علٌها أجزاء. ألن هللا تعالى لكره لال له : }ثم اجعل على كل جبل 
منهن جزًءا{ و )الكل( حرؾ ٌدل على اإلحاطة بما أضٌؾ إلٌه ، لفظه واحد ومعناه الجمع، فإلا 

لن كللن ، فلن ٌجوز أن تكون الجبال التً أمر هللا إبراهٌَم بتفرٌك أجزاء األطٌار األربعة كان ل
، علٌها خارجةً من أحد معنٌٌن : إما أن تكون بعًضا ، أو جمٌعا، فإن كانت " بعًضا " فؽٌر جابز 

ٌه، أو أن ٌكون للن البعض إال ما كان إلبراهٌم السبٌُل إلى تفرٌك أعضاء األطٌار األربعة عل
ٌكون " جمٌعا " ، فٌكون أًٌضا كللن، ولد أخبر هللا تعالى لكره أنه أمره بؤن ٌجعل للن على " 

ا ما فً األرض من الجبال.  كل جبل "، وللن إما كل جبل ولد عرفهن إبراهٌم بؤعٌانهن ،وإمَّ

لة عندنا فؤما لول من لال : " إن للن أربعة أجبل " ، ولول من لال : " هن سبعة " ، فبل دال
على صحة شًء من للن فنستجٌز المول به ، وإنما أمر هللا إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌجعل األطٌار األربعة 
دات  أجزاء متفرلة على كل جبل ، لٌري إبراهٌم لدرته على جمع أجزابهن وهنَّ متفرلات متبّدِ

هن لبل تمطٌعهن وتمزٌمهن فً أماكن مختلفة شتى ، حتى ٌإلؾ بعضهن إلى بعض ، فٌعدن كهٌبت
ولبل تفرٌك أجزابهن على الجبال أطٌاًرا أحٌاًء ٌطرن ، فٌطمبّن للب إبراهٌم ، وٌعلم أّن كللن 
َجْمُع هللا أوصال الموتى لبعث المٌامة، وتؤلٌفه أجزاءهم بعد البلى ورّد كل عضو من أعضابهم 

 .(٘ٔ)إلى موضعه كاللي كان لبل الرَدى"

                                                             

 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .ٖٔٓ/ٖسٌر ابن عثٌمٌن:( تفٖ)
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .ٖٔ٘-ٕٔ٘/ٕ(:ص2ٕٔ٘، وابن ابً حاتم)ٙٓ٘/٘(:صٗٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٙٓ٘/٘(:ص٘ٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٓ٘-ٙٓ٘/٘(:صٙٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٓ٘/٘(:ص2ٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٓ٘/٘(:ص1ٔٓٙالطبري)(انظر: تفسٌر 5)
 .1ٓ٘-2ٓ٘/٘(:ص5ٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1ٓ٘/٘(:صٕٓٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص2ٕٔٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .5ٓ٘/٘(:صٖٕٓٙ، و)1ٓ٘/٘(:صٕٕٓٙ( و)ٕٔٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٓ٘/٘(:صٕ٘ٓٙ( و)ٕٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٓٔ٘-5ٓ٘/٘طبري: ( تفسٌر ال٘ٔ)
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ً ، أم ال   على لولٌنواختلفوا هل لّطع إ   : (ٔ)براهٌم الطٌر أعضاء صرن به أمواتا
ً ، ثم دعاهن فعْدن أحٌاء لٌرى كٌؾ ٌحًٌ هللا  أحدهما : أنه لطَّعَُهن أعضاء صرن به أمواتا

 الموتى كما سؤل ربه ، وهو لول األكثرٌن.
لَُهن أحٌاء ، ثم دعاهن فؤجبنه وعدن إلٌه ، ٌستدل بعوده ن إلٌه بالدعاء، على والثانً : أنه فَرَّ

 َعْود األموات بدعاء هللا أحٌاًء ، وال ٌصح من إبراهٌم أن ٌدعو أمواتاً له ، لاله ابن بحر.
لال الماوردي: فإْن لٌل : فكٌؾ أجٌب إبراهٌم إلى آٌات اآلخرة دون موسى فً لوله} َرّبِ  

ٌَْن{ ] األعراؾ :   : (ٕ)[، فعنه جوابان ٖٗٔأَِرنًِ أَنظُْر إَِل
 دهما : أن ما سؤله موسى ال ٌصح مع بماء التكلٌؾ ، وما سؤله إبراهٌم خاص ٌصح .أح

والثانً : أن األحوال تختلؾ ، فٌكون األصلح فً بعض األولات اإلجابة ، وفً بعض ولت 
 آخر المنع فٌما لم ٌتمدم فٌه إلن .

ؾ والهمز ، ولرأ أبو ولرأ عاصم برواٌة أبً بكر } ُجْزًءا { مثمبل مهموزا ، واآلخرون بالتخفٌ
جعفر مشددة الزاي ببل همز} جزا{ وأراد به بعض الجبال، البالون مهموز مخفؾ ، وهً لؽات 

 .(ٖ)، ومعناه النصٌب
{]البمرة: "ٕٓٙلوله تعالى:} ثُمَّ اْدعُُهنَّ  .(ٗ)[، أي ثم : "نادهنَّ

 .(٘)لال النسفً: " لل لهن تعالٌن بإلن هللا"
ألجزاء األطٌار بعد تفرٌمهن على كل جبل : " تعالٌن بإلن هللا  لال الطبري: " أمر أن ٌمول

"(ٙ). 
 .(2)لال ابن عبا : " فدعا باسم هللا األعظم"
 .(1)ولال مجاهد: " باسم إله إبراهٌم تعالٌن"

 .(5)[، أي: " ٌؤتٌنن مسرعات"ٕٓٙلوله تعالى:} ٌَؤْتٌِنََن َسْعًٌا {]البمرة:

 .(ٓٔ)فً طٌرانهن أو فً مشٌهن على أرجلهن"لال النسفً: " أي ساعٌات مسرعات 
 .(ٔٔ)لال السعدي:" أي: تحصل لهن حٌاة كاملة، وٌؤتٌنن فً هله الموة وسرعة الطٌران"

 :(ٕٔ)وللمفسرٌن فً معنى لوله تعالى: }سعٌاً{؛ لوالن
أحدهما: أن )السعً( هنا بمعنى الطٌران؛ فالمعنى: ٌؤتٌنن طٌراناً ال نمص فٌهن؛ ألن سعً  

 كل شًء بحسبه؛ وسعً الطٌور هو الطٌران.
 الثانً: أن المراد بـ)السعً(: المشً بسرعة على األرجل.

                                                             

 .ٖٖ٘/ٔ(انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٕٖٗ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٖٔٓ/ٖ( انظر:المرطبً: ٖ)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
لات أجزاء على . ثم لال: " فإن لال لابل : أِمر إبراهٌم أن ٌدعوهّن ٔٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٙ) وهن ممزَّ

رإو  الجبال أمواتًا ، أم بعد ما أحٌٌِن   فإن كان أمر أن ٌدعوهّن وهن ممزلات ال أرواح فٌهن ، فما وجه أمر 
من ال حٌاة فٌه باإللبال   وإن كان أمر بدعابهن بعد ما أحٌٌن ، فما كانت حاجة إبراهٌم إلى دعابهن ، ولد 

  لٌل : إن أمر هللا تعالى لكره إبراهٌَم ملسو هيلع هللا ىلص بدعابهن وهن أجزاء متفرلات ،  أبصرهن ٌُْنشرن على رإو  الجبال
[ ال  ٘ٙإنما هو أمر تكوٌن كمول هللا لللٌن مسخهم لَردة بعد ما كانوا إنًسا : ) كُونُوا لَِرَدةً َخاِسبٌَِن ( ] البمرة : 

 متعبَّد".أمَر عبادةٍ ، فٌكون محاال إال بعد وُجود المؤمور ال
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص2ٔ2ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص2ٔ1ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .ٕٖٓ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
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هو الطٌران؛ ألن كونهن ٌمشٌن على  -فٌما ٌظهر لنا  -لال ابن عثٌمٌن: "ولكن األولى 
األرجل ال ٌدل على كمالهن؛ إل إن الطابر إلا كُسر جناحه صار ٌمشً؛ لكن كونهن ٌطرن أبلػ؛ 

 .(ٔ)ألنه كؤنهن أتٌن على أكمل الحٌاة، والوجوه"
واخرج ابن أبً حاتم بسنده " عن ابن عبا ، ٌعنً لوله: ٌؤتٌنن سعٌا لال: فرجع كل نصؾ 

ٌر رإ ، حتى انتهت إلى لدمه، ترٌد إلى نصفه، وكل رٌش إلى طابره، ثم ألبلت تطٌر بؽ
رإسها بؤعنالها، فلما رآها وما تفعل، رفع لدمه، فوضع كل طابر منها عنمه فً رأسه فعادت 

 .(ٕ)كما كانت، فمال إبراهٌم حٌن رأى للن: }أعلم أن هللا عزٌز حكٌم{"
َ َعِزٌٌز َحِكٌم{]البمرة: ال ٌعجز عما ٌرٌده، حكٌم  [، أي  عزٌز"ٕٓٙلوله تعالى:}َواْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

 .(ٖ)فً تدبٌره وصنعه"
 .(ٗ)لال ابن إسحاق: ": عزٌز فً بطشه ، حكٌم فً أمره"

وأخرج ابن ابً حاتم " عن ابن عبا ، فً لوله: واعلم أن هللا عزٌز حكٌم ٌمول: ممتدر على 
 .(٘)ما ٌشاء"

 .(ٙ)وعن الربٌع : "}واعلم أن هللا عزٌز{ فً نممته }حكٌم{ فً أمره"
لال النسفً:" }عزٌز{، ال ٌمتنع علٌه ما ٌرٌده، } َحِكٌٌم { فٌما ٌدبر ال ٌفعل إال ما فٌه 

 .(2)الحكمة"
لال ابن كثٌر: " أي : عزٌز ال ٌؽلبه شًء ، وال ٌمتنع منه شًء ، وما شاء كان ببل ممانع 

 .(1)ألنه العظٌم الماهر لكل شًء ، حكٌم فً ألواله وأفعاله وشرعه ولدره"
لسعدي: " أي: لو لوة عظٌمة سخر بها المخلولات، فلم ٌستعص علٌه شًء منها، بل هً لال ا

 (5)منمادة لعزته خاضعة لجبلله، ومع للن فؤفعاله تعالى تابعة لحكمته، ال ٌفعل شٌبا عبثا"
« الحكٌم»و « العزٌز»لال ابن عثٌمٌن:" وهللا سبحانه وتعالى ٌمرن كثٌراً بٌن هلٌن االسمٌن: 

العزٌز من المخلولٌن لد تفوته الحكمة لعزته: ٌرى نفسه عزٌزاً ؼالباً، فٌتهور فً ؛ ألن 
تصرفاته، وٌتصرؾ بدون حكمة؛ والحكٌم من المخلولٌن لد ال ٌكون عزٌزاً؛ فإلا الترنت حكمته 
بعزة صار له سلطان ولوة، ولم تفته األمور؛ فجمع هللا لنفسه بٌن العزة، والحكمة؛ وسبك الكبلم 

 .(ٓٔ)ا مفصبلً"علٌهم
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: أن التوسل إلى هللا بربوبٌته من آداب الدعاء التً ٌتوسل بها الرسل؛ لموله  - ٔ
تعالى: }رب{؛ ألن إجابة الدعاء من ممتضٌات الربوبٌة؛ إل إنه فعل؛ وكل ما ٌتعلك بؤفعال الرب 

حٌن لكر الرجل ٌطٌل السفر ٌمد ٌدٌه إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص-ممتضٌات الربوبٌة؛ ولهلا لال رسول هللا  فهو من

                                                             

 .ٕٖٓ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
: " ٌعنً لوله: ٌؤتٌنن ٖٔ٘/ٕ(:ص2ٕٕٓ. وفً رواٌة أخرى عنه)ٖٔ٘/ٕ(:ص2ٔ5ٕحاتم)( تفسٌر ابن ابً ٕ)

سعٌا فجعل خلٌل الرحمن ٌنظر إلى المطرة تلمى المطرة، والرٌشة تلمى الرٌشة، حتى صرن أحٌاء لٌ  لهن 
 رإ ، فجبن إلى رإسهن، فدخلن فٌها".

 .ٓ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٔٔ٘/٘(:صٕٙٓٙ( أخرجه الطبري)ٗ)
. وبه عنه فً معنى لوله }حكٌم{، لال:" حكٌم محكم لما أراد، وفعل ٖٔ٘/ٕ(:ص2ٕٕٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)

 [.ٗٔ٘/ٕهلا وأرانٌه من آٌاته".]تفسٌر ابن أبً حاتم: 
 .ٕٔ٘/٘(:ص2ٕٓٙ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 2)
 .5ٓٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
  .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5)
 .ٕٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
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؛ «الرب»؛ ولو تؤملت أكثر أدعٌة المرآن لوجدتها مصدرة بـ(ٔ)«ٌمول: ٌا رب! ٌا رب!»السماء: 
 ألن إجابة الدعاء من ممتضٌات الربوبٌة.

ٌؾ ومنها: أنه ال حرج على اإلنسان أن ٌطلب ما ٌزداد به ٌمٌنه، لموله تعالى: } أرنً ك - ٕ
 تحًٌ الموتى{؛ ألنه إلا رأى بعٌنه ازداد ٌمٌنه.

ومنها: أن عٌن الٌمٌن ألوى من خبر الٌمٌن؛ لموله تعالى: } أرنً كٌؾ تحًٌ الموتى {؛  - ٖ
ألن إبراهٌم علٌه السبلم عنده خبر الٌمٌن بؤن هللا لادر؛ لكن ٌرٌد عٌن الٌمٌن؛ ولهلا جاء فً 

ولد لكر العلماء أن الٌمٌن ثبلث درجات: علم؛ وعٌن؛ ؛ (ٕ)«لٌ  الخبر كالمعاٌنة»الحدٌث: 
لوله تعالى: }كبل لو تعلمون علم الٌمٌن{ « علم الٌمٌن»وحك؛ كلها موجودة فً المرآن؛ مثال 

[ ؛ ومثال 2لوله تعالى: }ثم لترونها عٌن الٌمٌن{ ]التكاثر: « عٌن الٌمٌن»[ ؛ ومثال ٘]التكاثر: 
[ ؛ نضرب مثاالً ٌوضح األمر: ٙ٘لهو حك الٌمٌن{ ]الوالعة:  لوله تعالى: }إن هلا« حك الٌمٌن»

وأنا عندن ثمة؛ فهلا علم الٌمٌن: فإنن علمت اآلن أن معً تفاحة  -للت: إن معً تفاحة حلوة 
حلوة؛ فؤخرجتُها من جٌبً، وللت: هله التفاحة؛ فهلا عٌن الٌمٌن؛ ثم أعطٌتن إٌاها، وأكلتَها وإلا 

 هً حلوة؛ هلا حك الٌمٌن.
ومن فوابد اآلٌة: إثبات أفعال هللا االختٌارٌة؛ بمعنى أن هللا سبحانه وتعالى له أفعال تتعلك  - ٗ

 بمشٌبته؛ لموله تعالى: } تحًٌ الموتى {.
 ومنها: تمام لدرة هللا سبحانه وتعالى بإحٌاء الموتى؛ ولد لرر هللا للن فً آٌات كثٌرة. - ٘
لموله تعالى: } لال أو لم تإمن {، ولوله تعالى: } لال ومنها: إثبات الكبلم هلل عز وجل؛  - ٙ

فخل أربعة {؛ وهللا سبحانه وتعالى؛ ٌتكلم بما شاء متى شاء كٌؾ شاء؛ بما شاء: من المول؛ متى 
 شاء: فً الزمن؛ كٌؾ شاء: فً الكٌفٌة.

 ومنها: أن كبلم هللا سبحانه وتعالى بحروؾ، وأصوات مسموعة؛ لولوع التحاور بٌن هللا - 2

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-عز وجل، وإبراهٌم 
ومنها: إثبات أن إبراهٌم مإمن بمدرة هللا عز وجل على إحٌاء الموتى؛ لموله تعالى: } لال  - 1

أو لم تإمن لال بلى {؛ فإن للت: كٌؾ تجمع بٌن هلا، وبٌن ما ثبت فً صحٌح البخاري أن النبً 
ً فٌنا، وفً إبراهٌم، وأننا أحك بالشن من (ٔ)«ن إبراهٌمنحن أحك بالشن م»ملسو هيلع هللا ىلص لال:  ؛ فؤثبت شكا

إبراهٌم  فالجواب أن الحدٌث ال ٌراد به هلا المعنى؛ ألن هلا معنًى ٌخالؾ الوالع؛ فلٌ  عند 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص شن فً إحٌاء الموتى؛ وإنما المعنى أن إبراهٌم لم ٌشن؛ فلو لدر أنه ٌشن فنحن أحك 

لشن منه؛ وما دام الشن منتفٌاً فً حمنا فهو فً حمه أشد انتفاًء؛ فإلا عُلم أننا اآلن نإمن بؤنه با
تعالى هو المادر، فإبراهٌم أولى منا باإلٌمان بللن؛ هلا هو معنى الحدٌث، وال ٌحتمل ؼٌره؛ فإن 

-  فالجواب: ال؛ ولكن لاله للت: ال زال هنا إشكال؛ وهو: هل إبراهٌم أكمل إٌماناً من دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ولو لبثت فً السجن طول ما لبث »على سبٌل التواضع؛ ولهلا لرن بٌنه وبٌن لوله )ملسو هيلع هللا ىلص(:  -ملسو هيلع هللا ىلص

؛ فٌوسؾ بمً فً السجن بضع سنٌن، وجاءه رسول الملن ٌدعوه؛ فمال (ٕ)«ٌوسؾ ألجبت الداعً
[ ؛ مع أن ٓ٘ؤله ما بال النسوة البلتً لطعن أٌدٌهن{ ]ٌوسؾ: له: ال أخرج، }ارجع إلى ربن فاس

                                                             
[ ٘ٙ] ٖٕٙٗ: لبول الصدلة من الكسب الطٌب، حدٌث رلم 5ٔ، كتاب الزكاة، باب 1ٖ1أخرجه مسلم ص (ٔ)

ٔٓٔ٘. 
، وفٌه هشٌم بن بشٌر، ثمة ثبت كثٌر التدلٌ  واإلرسال الخفً، ولد 1ٖٗٔ، حدٌث رلم ٕٔ٘/ٔأخرجه أحمد  (ٕ)

)سمعت إسحاق بن منصور ٌمول: لال أحمد بن حنبل: لم ٌسمع هشٌم  عنعن فً هلا الحدٌث، ولال الترملي:
، باب  ، لكر الخبر المدحض لول من ٖٖ/1حدٌث أبً بشر: لٌ  الخبر كالمعاٌنة، وأخرج ابن حبان له شاهداً 

، كتاب التفسٌر، سورة 1ٖٓ/ٕ، وأخرج الحاكم الشاهد له، 1ٔٔٙزعم أن هلا الخبر تفرد به هشٌم، حدٌث رلم 
 بٌاء، ولال صحٌح على شرط الشٌخٌن، والره اللهبً ولال: سمعه من أبً بشر ثمتان.األن

، لوله تعالى: )ونببهم عن ضٌؾ إبراهٌم...(...، ٔٔ، كتاب أحادٌث األنبٌاء، باب 2ٕٗأخرجه البخاري ص (ٔ)
دلة، حدٌث : زٌادة طمؤنٌنة لملب بتظاهر األ5ٙ، كتاب اإلٌمان، باب 2ٖٓ، وأخرجه مسلم ص2ٕٖٖحدٌث رلم 

 .ٔ٘ٔ[ 1ٖٕ] 1ٕٖرلم 
 التخرٌج السابك. (ٕ)
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 -، فإنه ٌخرج؛ هلا ممتضى الطبٌعة؛ لكن ٌوسؾ «اخرج»ؼٌره لو حب  سبع سنٌن، ولالوا له: 
كان حلٌماً حازماً؛ لال: ال أخرج حتى تظهر براءتً كاملة؛ فتبٌن من هلا  -علٌه الصبلة والسبلم 

  هلا أن ٌكون إبراهٌم ألوى إٌماناً.أنه ال ٌلزم من لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
ومن فوابد اآلٌة: إثبات زٌادة اإلٌمان فً الملب؛ لموله تعالى: } بلى ولكن لٌطمبن للبً {؛  - 5

ففٌه رد على من لال: إن اإلٌمان ال ٌزٌد، وال ٌنمص؛ وال رٌب أن هلا المول ضعٌؾ؛ ألن 
 ً : ففً المرآن لال هللا تعالى: }لٌزدادوا إٌماناً مع إٌمانهم{ الوالع ٌكلبه؛ والنصوص تكلبه أٌضا

[ ؛ وفً ٕٗٔ[ ، ولال تعالى: }فؤما اللٌن آمنوا فزادتهم إٌماناً وهم ٌستبشرون{ ]التوبة: ٗ]الفتح: 
؛ فاإلٌمان (ٖ)«ما رأٌت من نالصات عمل ودٌن ألهب للب الرجل الحازم من إحداكن»السنة: 

ل زٌادة الكمٌة: أن اللي ٌسبح عشراً أزٌد إٌماناً من اللي ٌسبح خمساً؛ ٌزٌد كمٌة، وكٌفٌة؛ فمثا
ً من اللي ٌصلً ستاً؛ وأما زٌادة الكٌفٌة فمثالها: رجل  واللي ٌصلً عشر ركعات أزٌد إٌمانا
صلى ركعتٌن بطمؤنٌنة، وخشوع، وتؤمل فإٌمانه أزٌد ممن صبلهما بسرعة؛ كللن ٌزداد اإلٌمان 

لما كثرت اآلٌات لدى اإلنسان فبل شن أن إٌمانه ٌزداد لوة، ورسوخاً؛ الرأ بحسب إلرار الملب: ك
[ أي على طَرؾ }فإن أصابه خٌر ٔٔلوله تعالى: }ومن النا  من ٌعبد هللا على حرؾ{ ]الحج: 

[ : هلا إٌمانه ٔٔاطمؤن به وإن أصابته فتنة انملب على وجهه خسر الدنٌا واآلخرة{ ]الحج: 
انملب على وجهه؛  -شبهة، أو شهوة  -ؤته فتنة فهو مستمر؛ وإن أتته فتنة ضعٌؾ مهزوز: إن لم ت

أحد ٌعارضنا فً العمٌدة؛  -وهلل الحمد  -فمثبلً نحن اآلن فً المملكة العربٌة السعودٌة لٌ  عندنا 
فلٌ  عندنا معتزلة، وال جهمٌة، وال جبرٌة...، فنحن ثابتون على الفطرة؛ ولكن لو ٌبتلى 

ٌه واحد من عفارٌت اإلن  جٌد فً المجادلة، والمحاجة من المعتزلة ألوشن أن اإلنسان، فٌؤت
ٌإثر علٌه، وٌنمله إلا لم ٌكن لدٌه رسوخ فً العلم، واإلٌمان؛ كللن لو أن إنساناً عنده إٌمان لكن 
تعرضت له امرأة لات منصب، وجمال، وأؼرته حتى ولع فً الفاحشة؛ وإنسان آخر تعرضت 

تجد الفرق بٌنهما؛ فالمهم أن المول الراجح اللي ال شن « إنً أخاؾ هللا»ال: له هله المرأة فم
 فٌه، واللي تدل علٌه األدلة السمعٌة، والوالعٌة أن اإلٌمان ٌزٌد، وٌنمص.

ومن فوابد اآلٌة: جواز االلتصار فً الجواب على الحرؾ الدال علٌه؛ لموله تعالى: }  - ٓٔ
طلمت؛ ولو لٌل للرجل عند عمد «: بلى»تطلك زوجتن  فمال:  بلى {؛ وعلٌه فلو لٌل للرجل: ألم
 انعمد النكاح؛ ألن حرؾ الجواب ٌؽنً عن لكر الجملة.« نعم»النكاح: ألبلت النكاح، ولال: 

ومنها: امتنان هللا على العبد بما ٌزداد به إٌمانه، لموله تعالى: } فخل أربعة من الطٌر...  - ٔٔ
 سعٌاً {.{ إلى لوله تعالى: } ٌؤتٌنن 

؛ وإثبات ما تضمناه « الحكٌم»و « العزٌز»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما:  - ٕٔ
من الصفة؛ وهً العزة، والحكمة؛ ألن كل اسم من أسماء هللا فهو متضمن لصفة وال عك ؛ 

ٌإخل منه صفة؛ ألن أسماء هللا عز وجل  ٌعنً: لٌ  كل صفة ٌإخل منها اسم؛ لكن كل اسم
 أعبلم، وأوصاؾ؛ فكل اسم من أسمابه متضمن للصفة التً دل علٌها اشتماله، أو لوازمها.

 المرآن
ِ َكَمثَِل َحب ٍة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل ِفً كُّلِ سُْنبُ  لٍَة ِمائَةُ }َمثَُل ال ِذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فًِ َسبٌِِل ّللا 

ُ ٌَُضاِعُف  ُ َواِسٌع َعِلٌٌم{ ]البمرة:َحب ٍة َوّللا   [ِٕٔٙلَمْن ٌََشاُء َوّللا 
 التفسٌر:

وِمن أعظم ما ٌنتفع به المإمنون اإلنفاُق فً سبٌل هللا. ومثل المإمنٌن اللٌن ٌنفمون أموالهم فً 
سبٌل هللا كمثل حبة ُزِرعْت فً أرض طٌبة، فإلا بها لد أخرجت سالًا تشعب منها سبع شعب، 

فً كل سنبلة مابة حبة. وهللا ٌضاعؾ األجر لمن ٌشاء، بحسب ما ٌموم بملب لكل واحدة سنبلة، 
المنفك من اإلٌمان واإلخبلص التام. وفضل هللا واسع، وهو سبحانه علٌم بمن ٌستحمه، مطلع 

 على نٌات عباده.
                                                             

، وأخرجه مسلم ٖٗٓ: ترن الحابض الصوم، حدٌث رلم ٙ، كتاب الحٌض، باب ٕٙأخرجه البخاري ص (ٖ)
 .25[ ٕٖٔ] ٕٔٗ: بٌان نمصان اإلٌمان بنمص الطاعات، حدٌث رلم ٖٗ، كتاب اإلٌمان، باب 5ٕٙص
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لال المرطبً: " لما لص هللا سبحانه ما فٌه من البراهٌن ، حث على الجهاد ، وأعلم أن من 
عد هلا البرهان اللي ال ٌؤتً به إال نبً فله فً جهاده الثواب العظٌم، روى البستً فً جاهد ب

صحٌح مسنده عن ابن عمر لال : "لما نزلت هله اآلٌة لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "رب زد أمتً" 
ً فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَضْ  ً َحَسنا َ لَْرضا ً َكثٌَِرةً{ ]البمرة : فنزلت }َمْن لَا الَِّلي ٌُْمِرُض َّللاَّ [ لال ٕ٘ٗعَافا

ٌِْر ِحَساٍب{ ]الزمر :  ابُِروَن أَْجَرهُْم بِؽَ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "رب زد أمتً" فنزلت } ِإنََّما ٌَُوفَّى الصَّ
، وهله اآلٌة لفظها بٌان مثال لشرؾ النفمة فً سبٌل هللا ولحسنها ، وضمنها التحرٌض (ٔ)["ٓٔ

 .(ٕ)على للن"
لال ابن عطٌة:" هله اآلٌة لفظها بٌان مثل بشرؾ النفمة فً سبٌل هللا وبحسنها، وضمنها 

 .(ٖ)التحرٌض على للن، وهله اآلٌة فً نفمة التطوع"
 :(ٗ)واختلؾ فً سبب نزول اآلٌة على ألوال

األول: روي أن هله اآلٌة نزلت فً شؤن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوؾ رضً هللا 
وللن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما حث النا  على الصدلة حٌن أراد الخروج إلى ؼزوة تبون عنهما ، 

جاءه عبدالرحمن بؤربعة آالؾ فمال : "ٌا رسول هللا ، عندي أربعة آالؾ ، ألفٌن ألرضهما ربً ، 
، ولال (٘)وبارن لن فٌما أمسكت"وألفٌن لعٌالً. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "بارن هللا لن فٌما أعطٌت  

 . (ٙ)عثمان : "ٌا رسول هللا علً جهاز من ال جهاز له، فنزلت هله اآلٌة فٌهما"
 . (2)الثانً: ولٌل : نزلت فً نفمة التطوع

 .(1)الثالث: ولٌل : نزلت لبل آٌة الزكاة ثم نسخت بآٌة الزكاة
فً سبٌل هللا مندوب إلٌه فً كل لال المرطبً: " وال حاجة إلى دعوى النسخ ، ألن اإلنفاق 
 .(5)ولت. وسبل هللا كثٌرة وأعظمها الجهاد لتكون كلمة هللا هً العلٌا"

لال الراؼب: " إن لٌل : كٌؾ تعلك هله اآلٌة بما لبلها   لٌل : إن للن متعلك بموله : } َمْن لَا 

َ { وما بٌنه وبٌن هله اآلٌة ، اعتراضات مرؼبة لئلنسان فً فرضه من حث على  الَِّلي ٌُْمِرُض َّللاَّ
لناعة هً أ  الجود ، ولكر عظمة المستمرض وإرشاد لمن ٌستمرض منهم ، وبٌن فً ٌده أن 

                                                             

 "موارده".( 1ٗٙٔ(  صحٌح ابن حبان برلم )ٔ)
 .ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٖ٘٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٖٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
( "كشؾ األستار" ولال الهٌثمً ٕٕٙٔ. ومسند البزار برلم )1٘ٔٔ/ٙ(:ص1ٓ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)

خٌثمة وابن حبان وضعفه شعبة وؼٌره ، ( : "وفٌه عمرو بن أبً سلمة ، وثمه العجلً ، وأبو ٕٖ/2فً المجمع )
 وبمٌة رجالهما ثمات".

. ونسبه للكلبً، والعجاب فٌ  بٌان ٕٓ٘-5ٕٗ/ٔ. ولكره البؽوي فً تفسٌره: 12( أسباب النزول للواحدي: ٙ)
 .ٕٔٙ/ٔاألسباب: 

": 2٘ٔ"، واأللتاب جمع لتب وهو كما فً "المامو " "صٗ٘/ 2و 1ٓٗ/ ٘وانظر عن هلا التجهٌز "الفتح" "
": "كساء 5ٗٙ"األكاؾ الصؽٌر على لدر سنام البعٌر" واألحبل  جمع ِحْل  وهو كما فً "المامو " أًٌضا "ص

 على ظهر البعٌر تحت البرلعة".
ولال البخاري فً "صحٌحه"، كتاب "الوصاٌا"، باب إلا ولؾ أرًضا أو ببًرا ... " ولال عبدان: أخبرنً أبً عن 

د الرحمن أن عثمان رضً هللا عنه حٌث حوصر أشرؾ علٌهم ولال: أنشدكم شعبة عن أبً إسحاق عن أبً عب
فحفرته  هللا، وال أنشد إال أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ألستم تعلمون أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من حفر رومة فله الجنة"،

-ٙٓٗ/ ٘لال: فصدلوه بما لال" "الفتح" " ألستم تعلمون أنه لال: "من جهز جٌش العسرة فله الجنة"، فجهزته
" وهل حفر عثمان رومة أم ٕ٘/ 2" ولكره دون سند فً كتاب "فضابل الصحابة" منالب عثمان "الفتح" "1ٓٗ

 ".1ٓٗ-2ٓٗ/ ٘اشتراها  خبلؾ وٌمكن الجمع انظر "الفتح" "
 .ٖ٘٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .ٖٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 1)
 .ٖٖٓ/ٖطبً: ( تفسٌر المر5)



ٔ٘ٔ 

 

فرضه هو اإلنفاق فً سبٌله وأن مضاعفته هو بؤن ٌجعل للواحد سبع مابة وأنه ٌضاعؾ مع للن 
 .(ٔ)لمن ٌشاء مضاعفة ال ٌضبط عدها ، وال ٌعرؾ حدها"

ثَ  [، " أي مثل اللٌن ٌنفمون ُٕٔٙل الَِّلٌَن ٌُنِفمُوَن أَْمَولَُهْم فً َسبٌِِل هللِا{]البمرة:لوله تعالى:}مَّ
 .(ٕ)المال ٌبتؽون به رضا َّللّا وحسن مثوبته"
 :(ٖ)[،  فٌه وجوهٕٔٙولوله تعالى:}فً َسبٌِِل هللِا{]البمرة:

، واختاره (2)ومكحول، (ٙ)، والربٌع(٘)، وابن زٌد(ٗ)األول: ٌعنً فً الجهاد، لاله السدي
 .(1)الطبري

لال ابن عطٌة: " ولد ورد المرآن بؤن الحسنة فً جمٌع أعمال البر بعشر أمثالها، والتضت 
 .(5)هله اآلٌة أن نفمة الجهاد حسنتها بسبعمابة ضعؾ، وبٌن للن الحدٌث الصحٌح"

 .(ٓٔ)والثانً : فً طاعة هللا. لاله سعٌد بن جبٌر
كان من باٌع النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة ولم ٌلهب وجها إال بإلنه، كانت والثالث: ولال الربٌع: "ف

 .(ٔٔ)الحسنة له بسبعمابة ضعؾ. ومن باٌع على اإلسبلم، كانت الحسنة له عشر أمثالها"
 .(ٕٔ)الرابع: ولال ابن عبا : "نفمة الحج والجهاد سواء، الدرهم بسبعمابة، ألنه فً سبٌل هللا"

 . وبه لال جمع من العلماء.(ٖٔ)النفمة فً جمٌع أبواب الخٌرالخام : ولٌل: 
 .(ٗٔ)لال الراؼب: سبٌل هللا " هو لكل ما ٌتوصل به إلى هللا عز جل"

لال ابن عطٌة: "وسبل هللا كثٌرة، وهً جمٌع ما هو طاعة وعابد بمنفعة على المسلمٌن 
 .(٘ٔ)العلٌا"والملة، وأشهرها وأعظمها ؼناء الجهاد لتكون كلمة هللا هً 

 . (ٙٔ)الساد : ولٌل: سبٌل هللا سبحانه وتعالى هو شرعه
:" وسبٌل هللا سبحانه وتعالى هو شرعه، ألنه ٌهدي إلٌه، -رحمه هللا-لال العبلمة ابن عثٌمٌن 

هلا صراطً مستمٌماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن  وٌوصل إلٌه؛ لال هللا تعالى: }وأن

[ ؛ وأضٌؾ إلى هللا لسببٌن؛ السبب األول: أنه هو اللي وضعه لعباده، ٖ٘ٔسبٌله{ ]األنعام: 
أحٌاناً إلى سالن السبٌل؛ فٌمال: « السبٌل»وشرعه لهم؛ والسبب الثانً: أنه موصل إلٌه؛ وٌضاؾ 

 تعالى: }ومن ٌشالك الرسول من بعد ما تبٌن له الهدى وٌتبع ؼٌر سبٌل المإمنٌن، كما لال هللا
[ ؛ وال تنالض بٌنهما؛ ألنه ٌضاؾ إلى المإمنٌن باعتبار أنهم هم ٘ٔٔسبٌل المإمنٌن{ ]النساء: 

 .(2ٔ)اللٌن سلكوه؛ وإلى هللا باعتبار أنه اللي شرعه، وأنه موصل إلٌه"

                                                             

 .1ٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 . ٙٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .5ٔٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٗٔ٘/ٕ(:ص2ٕٕٙ، وابن أبً حاتم)ٖٔ٘/٘(:1ٕٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٔ٘/٘(:5ٕٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٗٔ٘/٘(:ٖٓٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .5ٔٙ/ٔ، ونمله ابن كثٌر فً تفسٌره: ٗٔ٘/ٕ(:ص2ٕٕٕأبً حاتم)( أخرجه ابن 2)
 .ٖٔ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .ٗٔ٘/ٕ(:ص2ٕٖٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .٘ٔ٘/ٕ(:ص2ٕ2ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .٘ٔ٘/ٕ(:ص2ٕ1ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ: ( انظر: تفسٌر البؽوئٖ)
 .1ٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗٔ)
 .ٖ٘٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
 .1ٖٓ/ٖ( وهو لول ابن عثٌمٌن، انظر: تفسٌره: ٙٔ)
 .5ٖٓ-1ٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٔ)



ٕٔ٘ 

 

[، أي: " كمن ٌزرع حبة فى أرض مؽلة ْٕٔٙبَع َسَنابَِل{]البمرة:لوله تعالى:}َكَمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَْت سَ 
 .(ٔ)فتنبت سبع سنابل"

 .(ٕ) لال البؽوي: كمثل حبة أخرجت سبع سنابل
 .ٖ()لال المراؼً: أي " تخرج سالا تتشعب منه سبع شعب"

لال الزمخشري: " ومعنى إنباتها سبع سنابل ، أن تخرج سالا ٌتشعب منها سبع شعب ، لكل 
 . (ٗ)حدة سنبلة وهلا التمثٌل تصوٌر لئلضعاؾ ، كؤنها ماثلة بٌن عٌنى الناظر"وا

لال المرطبً:" كمثل زارع زرع فً األرض حبة فؤنبتت الحبة سبع سنابل، فشبه المتصدق 
 .(٘)بالزارع وشبه الصدلة بالبلر"

بر، وكثٌرا لال ابن عطٌة: "والحبة اسم جن  لكل ما ٌزدرعه ابن آدم وٌمتاته، وأشهر للن ال
 :(ٙ)ما ٌراد بالحب. ومنه لول المتلم 

 (2)آلٌت حب العراق الدهر أطعمه     والحب ٌؤكله فً المرٌة السو "
ولد ٌوجد فً سنبل الممح ما فٌه مابة حبة، وأما فً سابر الحبوب فؤكثر، ولكن المثال ولع 

 .(1)بهلا المدر"
 [، " فً كل سنبلة منها مابة حبةَٕٔٙحبٍَّة{]البمرة:لوله تعالى:} فً كُِلّ سُنبُلٍَة ِماْبَةُ 

لال الصابونً: "أي كل سنبلٍة منها تحتوي على مابة حبة فتكون الحبة لد أؼلَّْت سبعمابة حبة، 
 .(5)وهلا تمثٌل لمضاعفة األجر لمن أخلص فً صدلته"

عر والسن وفبلن لال الراؼب: " ٌمال النبت لما له نمو فً أصل الحلمة ٌمال تنبت الصبً والش
حسن النٌة وٌستعمل النبات فٌما له ساق ، وما لٌ  له ساق وإن كان فً التعارؾ لد ٌختص بما 
ال ساق له ، وأنبت الؽبلم إلا راهك ، كؤنه صار لا نبتة وفبلن فً منبت خٌر كناٌة عن األصل.. 

 .(ٓٔ)والسنبلة فٌعلة من السبل ٌمال : أسبل الزرع ، وسنبل"

أي: أنبتت سالا انشعب سبع شعب، خرج من كل شعبة سنبلة فٌها مابة حبة،  لال الماسمً:"
 .(ٔٔ)فصارت الحبة سبعمابة حبة بمضاعفة هللا لها"

وروي " عن عكرمة، فً لوله: }مثل اللٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا كمثل حبة أنبتت سبع 
 .(ٕٔ)سنابل فً كل سنبلة مابة حبة{، فللن سبعمابة"

: " وهلا المثل أبلػ فً النفو  ، من لكر عدد السبعمابة ، فإن هلا فٌه إشارة إلى لال ابن كثٌر
أن األعمال الصالحة ٌنمٌها هللا عز وجل ، ألصحابها ، كما ٌنمً الزرع لمن بلره فً األرض 

 . (ٖٔ)الطٌبة"
 : (ٗٔ)وفً مضاعفة للن فً ؼٌر للن من الطاعات، لوالن

                                                             

 .ٙٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٙٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٗ)
 .ٖٕٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
/ ٙ؛ وخزانة األدب 2ٖٗ؛ والجنى الدانً ص2ٓ٘؛ وتخلٌص الشواهد ص5٘البٌت للمتلم  فً دٌوانه ص(ٙ)

/ ٕ؛ والمماصد النحوٌة 1ٖ/ ٔ؛ والكتاب 5ٕٗ/ ٔ؛ وشرح شواهد المؽنً ٕٖٔ/ ٔ؛ وشرح التصرٌح ٖٔ٘
 .ألسمت. حب العراق: ما ٌنبته من حبوب. أطعمه: آكلهآلٌت:  .55/ ٔ؛ وببل نسبة فً مؽنً اللبٌب 1ٗ٘
 .ٖ٘٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .ٙٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 1)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 . 1ٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٓٔ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
 .ٗٔ٘/ٕ(:2ٕٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .5ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗٔ)



ٖٔ٘ 

 

 .(ٔ)رة أمثالها ، لاله ابن زٌدأحدهما : أن الحسنة فً ؼٌر للن بعش
 .(ٕ)والثانً : ٌجوز مضاعفتها بسبعمابة ضعؾ ، لاله الضحان

 .(ٖ)ولال أبو عمرو الدانً: "لرأ بعضهم }مابة حبة{، بالنصب على تمدٌر أنبتت مابة حبة"
ٌشاء حسب [،  أي: " أي ٌزٌد ثواباً لمن ٕٔٙلوله تعالى: } َوهللاُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمن ٌََشآُء{]البمرة:

 .(ٗ)ما تمتضٌه حكمته"
لال الصابونً: "ٌضاعؾ األجر لمن أراد على حسب حال المنفك من إِخبلصه وابتؽابه بنفمته 

  .(٘)وجه هللا"
 .(ٙ)لال ابن كثٌر: " أي : بحسب إخبلصه فً عمله"
 .(2)لال المراؼً: أي " فٌزٌده زٌادة ال حصر لها"
ون مثل المتصدق مثل الزارع ، إن كان حاللا فً لال المرطبً: "ٌعنً على سبعمابة ، فٌك

عمله ، وٌكون البلر جٌدا وتكون األرض عامرة ٌكون الزرع أكثر ، فكللن المتصدق إلا كان 
صالحا والمال طٌبا وٌضعه موضعه فٌصٌر الثواب أكثر ، خبلفا لمن لال : لٌ  فً اآلٌة 

 .(1)تضعٌؾ على سبعمابة"
 رة فً تضعٌؾ الحسنة إلى سبمعمابة ضعؾ، منها: ولد وردت فً السنة أحادٌث كثٌ

لال رسول هللا صّلى هللا علٌه وسلم: »جاء فً الصحٌحٌن :وؼٌرهما عن أبً هرٌرة لال:  -
كل عمل ابن آدم ٌضاعؾ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمابة ضعؾ، لال هللا عّز وجلى: "إاّل 

 .(5)«الصوم فإنّه لً وأنا أجزي به
من تصدق بعدل تمرة من »وعن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم:  -

ٌّب، وال ٌصعد إلى هللا إال الطٌّب، فإن هللا ٌتمبلها بٌمٌنه ثم ٌربٌها لصاحبها كما ٌربً  كسب ط
 .(ٓٔ)« أحدكم فلّوه حتى تكون مثل الجبل

جاء رجل بنالة مخطومة »ال: وأخرج أحمد ومسلم والنسابً والحاكم عن ابن مسعود ل -
فمال: هله فً سبٌل هللا. فمال رسول هللا صّلى هللا علٌه وسلم: لن بها ٌوم المٌامة سبعمابة نالة 

 .(ٔٔ)«كلها مخطومة
ًّ عن برٌدة لال:  - لال رسول هللا صّلى هللا علٌه وسلم: »وأخرج أحمد والطبرانً والبٌهم

 .(ٕٔ)«الدرهم بسبعمابة ضعؾالنفمة فً الحج كالنفمة فً سبٌل هللا. 
وأخرج ابن أبً حاتم عن عمران بن حصٌن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: من أرسل نفمة فً سبٌل  -

هللا وألام فً بٌته، فله بكل درهم سبعمابة درهم ومن ؼزا بنفسه فً سبٌل هللا، وأنفك فً وجهه 

                                                             

 .ٖٖٙ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٙٔ٘-٘ٔ٘/٘(:صٕٖٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٙ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .5ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 . ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .5ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .2ٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 2)
 .ٕٖٓ/ٖالمرطبً: ( تفسٌر 1)
ونصه:.... ٌدع شهوته وطعامه من أجلً. للصابم فرحتان، فرحة عند  ٗٙٔ(أخرجه مسلم فً: الصٌام، حدث 5)

 «. فطره وفرحة عند لماء ربه. ولخلوؾ فٌه أطٌب عند هللا من رٌح المسن
و -ٖٕ(أخرجه البخاري فً: التوحٌد، ٓٔ) ٌِْه. ومسلم فً: الزكاة، حدٌث باب لول تعالى: تَْعُرُج اْلَمبلبَِكةُ َوالرُّ ُح إِلَ

ٖٙ. 
 .ٕٖٔ(أخرجه مسلم فً: اإلمارة، حدٌث ٔٔ)
 .٘من ج  ٖ٘٘(أخرجه اإلمام أحمد فً مسنده بالصفحة ٕٔ)
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ُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمْن ٌََشاُء للن فله بكل درهم ٌوم المٌامة سبعمابة ألؾ درهم،  ثم تبل هله اآلٌة : } َوَّللاَّ
"}(ٔ). 

 .(ٕ)لال ابن كثٌر: " وهلا حدٌث ؼرٌب"
لال الطبري: " فإن لال لابل : وهل رأٌَت سنبلة فٌها مابة حبة أو بلؽتْن فضرب بها مثل 

 المنفَك فً سبٌل هللا ماله 
ٌكون معناه : كمثل سنبلة أنبتت سبع  لٌل : إن ٌكن للن موجوًدا فهو لان،  وإال فجابز أن
 سنابل فً كل سنبلة مابة حبة ، إْن َجعل هللا للن فٌها.

وٌحتمل أن ٌكون معناه : فً كل سنبلة مابة حبة؛ ٌعنً أنها إلا هً بلرت أنبتت مابة حبة 
. (ٖ)فٌكون ما حدث عن البلر اللي كان منها من المابة الحبة ، مضافًا إلٌها ،  ألنه كان عنها"

 .(ٗ)وعلى هلا الوجه فّسره الضحان
 : (٘)[،  ٌحتمل أمرٌنٕٔٙولوله تعالى:} َوهللاُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمن ٌََشآُء{]البمرة:

أحدهما : ٌضاعؾ هله المضاعفة لمن ٌشاء من عباده أجَر حسناته، بعد اللي أعطى ؼٌر 
ة. فؤما المنفك فً منفك فً سبٌله ، دون ما وعد المنفك فً سبٌله من تضعٌؾ الواحدة سبعماب
 .(ٙ)سبٌله ، فبل ٌنمصة عما وعده من تضعٌؾ السبعمابة بالواحدة. لاله الضحان

والثانً : ولٌل: ٌضاعؾ الزٌادة على للن لمن ٌشاء. لال الطبري:" وهلا لول لكر عن ابن 
 .(2)عبا  من وجه لم أجد إسناده ، فتركت لكره"

لى ما ٌشاء من التضعٌؾ ، لمن ٌشاء من لال الطبري: " وهللا ٌضاعؾ على السبعمابة إ
المنفمٌن فً سبٌله. ألنه لم ٌجر لكر الثواب والتضعٌؾ لؽٌر المنفك فً سبٌل هللا ، فٌجوز لنا 
توجٌه ما وعد تعالى لكره فً هله اآلٌة من التضعٌؾ ، إلى أنه ِعَدة منه على ] العمل فً ؼٌر 

 .(1)سبٌله ، أو [ على ؼٌر النفمة فً سبٌل هللا"

لال ابن حجر: " واآلٌة محتملة لؤلمرٌن فٌحتمل أن ٌكون المراد أنه ٌضاعؾ تلن المضاعفة 
، والمصرح بالرد علٌه (5)بؤن ٌجعلها سبعمابة، وٌحتمل أنه ٌضاعؾ السبعمابة بؤن ٌزٌد علٌها

حدٌث ابن عبا  المخرج عند المصنؾ فً الرلاق، ولفظه: "كتب هللا له عشر حسنات إلى 
 .(ٔٔ)("ٓٔ)إلى أضعاؾ كثٌرة" سبعمابة ضعؾ

                                                             

( عن هارون بن عبد هللا 2ٕٙٔ، ورواه ابن ماجة فً السنن برلم )٘ٔ٘/ٕ(:ص2ٖٕٓ(  تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔ)
 به.
 .5ٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/٘تفسٌر الطبري:  (ٖ)
[: إل ٌمول" فإن لٌل فما رأٌنا ٕٖ٘/ٔ، وانظر: تفسٌر البؽوي]٘ٔ٘/٘(:صٖٔٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)

سنبلة فٌها مابة حبة فكٌؾ ضرب المثل به   لٌل : للن متصور ، ؼٌر مستحٌل ، وما ال ٌكون مستحٌبل جاز 
ّلِ سُْنبُلٍَة ِمابَةُ َحبٍَّة { فما حدث من البلر اللي كان فٌها كان ضرب المثل به وإن لم ٌوجد ، معناه : } ِفً كُ 

 مضاعفا إلٌها وكللن تؤوله الضحان".
 .ٕٖ٘/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٙٔ٘-٘ٔ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٙٔ٘/٘(:صٕٖٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٙٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: 1)
، ٙٔ٘/٘، والطبري فً جامع البٌان: ٖٖٙ/ٔفً النكت والعٌون: -نفسه-حتمالٌن كل من: الماوردي( لكر اال5)

، والمرطبً فً الجامع ألحكام 5ٖٖ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: ٖٓٔ/ٕوابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: 
وصدٌك خان فً ، ٖٕٗ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: ٖٙٔ/ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٖ٘ٓ/ٖالمرآن: 

، واختار الطبري والمرطبً والشوكانً وصدٌك ٕٖٙ/ٖ، والماسمً فً محاسن التؤوٌل: ٘ٔٔ/ٕفتح البٌان: 
 خان المضاعفة على السبعمابة. 

لكن لفظه: )فإن هو همَّ بها فعملها كتبها هللا  5ٔٗٙرلم:  ٖٖٔ/ٔٔ: -فتح-( أخرجه البخاري فً صحٌحهٓٔ)
 ضعؾ إلى أضعاؾ كثٌرة(. عنده عشر حسنات إلى سبعمابة 

 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٔ( الفتح: ٔٔ)
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 .(ٔ)ثم لال: "فاألول هو المحمك من سٌاق اآلٌة، والثانً محتمل، وٌإٌد الجواز سعة الفضل"
لال الراؼب: " فإن لٌل : كٌؾ لال فً موضع :} ٌَُضاِعُؾ{، وفً موضع : }َمْن َجاَء ِباْلَحَسنَِة 

 ا ٌدل على أنه ٌحادي بواحد سبع مابة:[، ولال هاهنا مٓٙٔفَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها{]األنعام:
 لٌل : فً للن طرٌمتان:

 إحداهما: أن الخٌرات تختلؾ باختبلؾ العالمٌن واختبلؾ نٌاتهما.
 والثانً : أن تختلؾ باختبلؾ األعمال.

فاألول : هو أن النا  فٌما ٌتحرونه من أفعال الخٌر بالمول المجمل ثبلثة أضرب على ما 
تصد وسابك أما الظالم : فالمتحري للخٌر مخافة سلطان وملمة إنسان لصد تعالى من ظالم ومم

وتخوٌؾ عالم إٌاه من النار ونحو للن، وأما الممتصد : فالمتحري للخٌر مخافة عماب هللا ورجاء 
ثوابه من حٌث ما لد تحمك وعده ووعٌده ، وأما السابك : فالمتحري للخٌر لصدا لوجه هللا 

بلؾ مماصدهم ولهلا لال علٌه الصبلة والسبلم فً السابمٌن حاكٌا عن خالصا وثوابهم ٌختلؾ باخت
ٌٌْن َرأَْت َواَل أُلٌُن َسِمعَْت َواَل َخَطَر َعلَى لَْلِب  " -هللا عز وجل  اِلِحٌَن َما اَل َع أَْعَدْدُت ِلِعبَاِدي الصَّ

 الخبر. (ٕ)"  بََشرٍ 
والثانً: وهو أن ٌختلؾ باختبلؾ األعمال وبٌان للن أن السخاء أفضل أفعال العباد بداللة 

: " السخاء شجرة من أشجار الجنة ، أؼصانها متدلٌات فً الدنٌا فمن أخل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لول النبً 
ن من بؽصن من أؼصانها أداه إلى الجنة ، والبخل شجرة من أشجار النار ، فمن أخل بؽص

 .(ٖ)أؼصانها أداه إلى النار " 
ولٌل لبعض الحكماء : " أي شًء من أفعال العباد أشبه بفعل هللا "   فمال : " السخاء ، 

 : (ٗ)وأفضل الجود ما كان عن ضٌك "، ولهلا لال الشاعر
 لٌ  العطاء من الفضول سماحة       حتى تجود وما لدٌن للٌل

كانوا مضٌفٌن سٌما فً ابتداء اإلسبلم وأفضل اإلنفاق ما  - ملسو هيلع هللا ىلص -ولد علم أن أصحاب النبً 
، وأفضل ما ٌمصد به وجهه ما ٌجعل فً سبٌل هللا ، وأفضل سبٌل  -ٌمصد به وجه هللا لعز وجل 

من وال لوم أكفر م -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌنفك فٌه ما كان أكثره ؼنى ، ولد علم أنه ال جهاد أكبر من جهاد النبً 
كان ٌحاد بهم وال زمان أحوج إلى محاربتهم من زمانه وكل وأحد من هله الخصال ٌجري 
مجرى فعل ٌستحك مثوبة محددة ، فعظم هللا تعالى أمر اإلنفاق فً سبٌله فً زمانه ، وجعل له 

 من الثواب ما لم ٌجعل لؽٌره من األعمال.

                                                             

-رضً هللا عنهما-،  بل ٌجزم بولوع المضاعفة فوق سبعمابة ضعؾ حدٌث ابن عبا ٖٖٗ/ٔٔ( الفتح: ٔ)
 [. 5ٔٗٙرلم:  ٖٖٔ/ٔٔ: -فتح-واللي سبك لكره.] أخرجه البخاري فً صحٌحه

ٌْهِ ( وعنده : ) بَْلهَ  1ٕٕٗ( ومسلم )  2ٕٖٓرواه البخاري ) (ٕ) ُ َعلَ   (. َما أَْطلَعَكُْم َّللاَّ
(، والمواعد ٖٖٓٗ(، وضعٌؾ الجامع)5ٖٔ/ٕ(، التنزٌه)ٓٗ(، التعمبات)ٖٙ( تلكرة الموضوعات)ٖ)

(. والحدٌث: ورواه ابن 1ٖٔ/ٕ(، والموضوعات)5ٖ/ٕ(، والآللا)ٗٗٗ(، والكشؾ اإللهً)ٕٕٔالمجموعة)
( ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٔ( والخطٌب )ٙلطنً فً األجواد )( والدارٕٗٙ( وابن شاهٌن فً الترؼٌب )ٖٕ٘/ٔعدي )

( والسٌوطً فً بؽٌة 1ٕٔ/ٕ( وابن الجوزي فً الموضوعات )ٖ٘ٗ/2(:ص )1ٖٔٓٔوالبٌهمً فً الشعب)
( من طرٌك دمحم بن ٌحٌى بن علً بن عبد الحمٌد، نا عبد العزٌز بن عمران الزهري، عن ٖٓٗ/ٕالوعاة )

د بن الحصٌن، عن األعرج، عن أبً هرٌرة مرفوعا بلفظ آخر، إبراهٌم بن إسماعٌل بن أبً حبٌبة، عن داو
 ."وأوله: "السخاء شجرة فً الجنة
 .(: فٌه عبد العزٌز بن عمران الزهري ضعٌؾ جدا5ٕٖٗلال العرالً فً تخرٌج اإلحٌاء )

 للت: وابن أبً حبٌبة ضعٌؾ، وساق ابن عدي الحدٌث من مناكٌره، ولكن ٌظهر أنه مناكٌر ابن عمران، وهللا
 .أعلم

 .(: هلا إسناد ضعٌؾ جدا. وخّرج فٌه اللفظ الملكورٖٓ٘/1ولال األلبانً فً الضعٌفة )
(، والسٌوطً فً شرح 2ٖٗٔ( البٌت للممنع الكندي، نسبه إلٌه أبو تمام فً الحماسة)شرح الحماسة للمرزولً:ٗ)

، ٖ/ ٓٙ٘األشمونً  لكره، وٕٓٔ/ٖ، والبؽدادي فً شرح أبٌات مؽنً اللبٌب: 2ٕٖ/ٔشواهد المؽنً: 
ٌمول الشاعر: إن إعطاءن من ، .الفضول" المال الزابد "سماحة" الجود والكرم" ، ٕ/ 5والسٌوطً فً الهمع 

 زٌادات مالن ال ٌعد سماحة، إال أن تعطً فً حالة للة المال. 
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ٌجب وكما ٌجب ٌدعوه للن إلى ووجه ثالث: وهو أن اإلنسان متى تحرى فعل الخٌر على ما 
أن ٌزٌد فً فعل الخٌر فبل ٌزداد ، حتى إنما ٌصٌر مثل ملن فٌه الفضٌلة وبازدٌاده فً اإلٌمان 
وفعل الخٌرات ٌزداد ثوابه ، فحٌث ما لكر التضعٌؾ ، فؤشار إلى الحالة األولى وحٌث ما لكر 

ُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمْن ٌََشاُء { ،  عشرة أمثالها وسبعمابة فإلى األحوال المتوسطات وحٌث ما لكر ، }َوَّللاَّ
فإلى المنتهٌات والؽاٌات وأنها ال ٌحصرها عدد كما لال : علٌه الصبلة والسبلم : " ما ال عٌن 

 .(ٔ)رأت وال ألن سمعت " 
[، أي: "أي واسع الفضل علٌم بنٌَّة المنفك"ٕٔٙولوله تعالى:}َوهللاُ َواِسٌع َعِلٌٌم{[البمرة:

(ٕ). 
 .(ٖ)البؽوي: أي وهللا: "}َواِسٌع {: ؼنً، ٌعطً عن سعة، و}َعِلٌٌم{: بنٌة من ٌنفك ماله"لال 

 .(ٗ)لال ابن كثٌر: " أي : فضله واسع كثٌر أكثر من خلمه ، علٌم بمن ٌستحك ومن ال ٌستحك"
 لال الطبري: "

ٌستحك لال المراؼً: " أي: إنه تعالى ال ٌنحصر فضله ، وال ٌحد عطاإه ، وهو علٌم بمن 
 .(٘)هله المضاعفة"

لال ابن عثٌمٌن: "أي لو سعة فً جمٌع صفاته؛ فهو واسع العلم، والمدرة، والرحمة، 
وهو  -والمؽفرة، وؼٌر للن من صفاته؛ فإنها صفات واسعة عظٌمة علٌا؛ و} علٌم { أي لو علم 

ً  -واسع فٌه   .(ٙ)"وعلمه شامل لكل شًء جملة، وتفصٌبلً؛ حاضراً، ومستمببلً، وماضٌا
 .(2)وعن سعٌد بن جبٌر: فً لوله}علٌم{: لال: "ٌعنً: علٌم بما ٌكون"

 : (1)[، فٌه وجوهٕٔٙولوله تعالى:}َوهللاُ َوِسٌع َعِلٌٌم{[البمرة:
أحدها : واسع ال ٌَِضٌك عن الزٌادة ، علٌم بمن ٌستحمها ، لاله ابن زٌد
، واختاره  (5)

 .(ٔٔ)وابن كثٌر (ٓٔ)الطبري
 الرحمة ال ٌَِضٌك عن المضاعفة ، علٌم بما كان من النفمة .والثانً : واسع 

الثالث: ولٌل: " معنى للن : }وهللا واسع{، لتلن األضعاؾ، }علٌم{ بما ٌنفك اللٌن ٌنفمون 
 .(ٕٔ)أموالهم فً طاعة هللا"

 .(ٖٔ)الرابع : واسع المدرة ، علٌم بالمصلحة . لاله الماوردي
 الفوابد:

األمثال؛ وهو تشبٌه المعمول بالمحسو ؛ ألن للن ألرب إلى من فوابد اآلٌة: ضرب  - ٔ
 الفهم.
ومنها: أن المرآن على ؼاٌة ما ٌكون من الببلؼة، والفصاحة، ألن الفصاحة هً اإلفصاح  - ٕ

بالمعنى، وبٌانه؛ وضرب األمثال من أشد ما ٌكون إفصاحاً، وبٌاناً: لال تعالى: } وتلن األمثال 
 [ .ٖٗإال العالمون{ ]العنكبوت:  نضربها للنا  وما ٌعملها

 ومنها: فضٌلة اإلنفاق فً سبٌل هللا؛ ألنه ٌنمو للمنفك حتى تكون الحبة سبعمابة حبة. - ٖ

                                                             

 .ٓ٘ٗ-1ٗٗ/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٕٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .5ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .2ٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .5ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .٘ٔ٘/ٕ(:ص2ٖٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1)
 .ٙٔ٘/٘(:صٖٖٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٙٔ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .2ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .2ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
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ومنها: اإلشارة إلى اإلخبلص هلل فً العمل؛ لموله تعالى: } فً سبٌل هللا { بؤن ٌمصدوا  - ٗ
 بللن وجه هللا عز وجل.

شرع؛ لموله تعالى: } فً سبٌل هللا {؛ ألن } فً { للظرفٌة؛ ومنها: اإلشارة إلى موافمة ال - ٘
والسبٌل بمعنى الطرٌك؛ وطرٌك هللا: شرعه؛ والمعنى: أن هلا اإلنفاق ال ٌخرج عن شرٌعة هللا؛ 
واإلنفاق اللي ٌكون موافماً للشرع هو ما لكره بموله تعالى: }واللٌن إلا أنفموا لم ٌسرفوا ولم 

 [.2ٙماً{ ]الفرلان: ٌمتروا وكان بٌن للن لوا
ومعنى إنفالهم فً شرع هللا أن ٌكون للن إخبلصاً هلل، واتباعاً لشرعه؛ فمن نوى بإنفاله ؼٌر 

رجل أنفك فً الجهاد، أو أنفك فً الصدلة على «: المرابً»هللا فلٌ  فً سبٌل هللا؛ مثل 
ً جواد؛ أو أنه كرٌم؛ هلا لٌ  فً س بٌل هللا، ألنه مراء؛ لم المساكٌن؛ لكنه أنفك لٌمال: إن فبلنا

ٌمصد وجه هللا عز وجل؛ إلاً لم ٌرد السبٌل اللي ٌوصل إلى هللا؛ وال ٌهمه أن ٌمبل هللا منه، أو ال 
 ٌمبل؛ المهم عنده أنه ٌمال عند النا : إنه رجل كرٌم، أو جواد.

 -هللا وأما أن ٌكون على حسب شرٌعة هللا: فإن أنفك فً وجه ال ٌرضى به هللا فلٌ  فً سبٌل 
وهلا كثٌر: كبناء الربط للصوفٌة  -كرجل ٌنفك على البدع ٌرٌد بللن وجه هللا  -وإن أخلص هلل 

المنحرفة، وبناء البٌوت لؤلعٌاد المٌبلدٌة، وبناء المصور للمآتم، وطبع الكتب المشتملة على بدع؛ 
 ٌل هللا.هلا لد ٌرٌد اإلنسان بللن وجه هللا لكنه خبلؾ شرٌعة هللا؛ فبل ٌكون فً سب

ومن فوابد اآلٌة: إثبات الملكٌة لئلنسان؛ لموله تعالى: } أموالهم {؛ فإن اإلضافة هنا تفٌد  - ٙ
 الملكٌة.
ومنها: وجه الشبه فً لوله تعالى: } كمثل حبة أنبتت سبع سنابل {؛ فإن هله الحبة أنبتت  - 2

كللن اإلنفاق فً سبٌل هللا ؼلاء سبع سنابل؛ وشبهها هللا بللن؛ ألن السنابل ؼلاء للجسم، والبدن؛ 
 للملب، والروح.

ومنها: أن ثواب هللا، وفضله أكثر من عمل العامل؛ ألنه لو عومل العامل بالعدل لكانت  - 1
الحسنة بمثلها؛ لكن هللا ٌعامله بالفضل، والزٌادة؛ فتكون الحبة الواحدة سبعمابة حبة؛ بل أزٌد؛ 

 وهللا واسع علٌم {. لموله تعالى: } وهللا ٌضاعؾ لمن ٌشاء
التً تتعلك بمشٌبة هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } ٌضاعؾ  -ومنها: إثبات الصفات الفعلٌة  - 5
 فعل.« المضاعفة»{؛ و
ومنها: إثبات مشٌبة هللا؛ لموله تعالى: } لمن ٌشاء {؛ ولكن هل هله المشٌبة مشٌبة  - ٓٔ

مشٌبة ممٌدة بما تمتضٌه المصلحة، مجردة؛ أي أن الترجٌح ٌكون فٌها بدون سبب؛ أو هً 
والحكمة  الجواب أنها مشٌبة ممٌدة بما تمتضٌه المصلحة، والحكمة؛ وعلٌه فخل هلا ممٌاساً: كل 
شًء علمه هللا على المشٌبة فإنه ممٌد بالحكمة؛ ودلٌله لوله تعالى: }وما تشاءون إال أن ٌشاء هللا 

 [ .ٖٓإن هللا كان علٌماً حكٌماً{ ]اإلنسان: 
ومنها: أن هللا له السلطان المطلك فً خلمه؛ وال أحد ٌعترض علٌه؛ لموله تعالى: }  - ٔٔ

ٌضاعؾ لمن ٌشاء{؛ ولهلا لما تناظر رجل من المعتزلة، وآخر من أهل السنة لال له المعتزلً: 
ٌرٌد أن ٌبٌن أن أفعال  -أرأٌت إن منعنً الهدى، ولضى علً بالردى أحسن إلً، أم أساء  

 تدخل فً إرادة هللا؛ ألنه إلا دخلت فً إرادة هللا فإن هلا اللي لضى علٌه بالشماء، ومنع العباد ال
الهدى ٌكون إساءة من هللا إلٌه، فمال له السنً: إن منعن ما هو لن فمد أساء؛ وإن منعن فضله 

حانه فللن فضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء؛ فؽُلب المعتزلً؛ ألنه لٌ  لن حك على هللا واجب؛ وهللا سب
 وتعالى ٌإتً فضله من ٌشاء.

؛ لموله « العلٌم»، و « الواسع»ومن فوابد اآلٌة: إثبات هلٌن االسمٌن من أسماء هللا:  - ٕٔ
 تعالى: } واسع علٌم {؛ وإثبات ما تضمناه من صفة؛ وهما السعة، والعلم.

فضٌلة اإلنفاق فً ومنها: الحث، والترؼٌب فً اإلنفاق فً سبٌل هللا؛ ٌإخل هلا من لكر  - ٖٔ
 سبٌل هللا، فإن هللا لم ٌلكر هلا إال من أجل هلا الثواب؛ فبل بد أن ٌعمل له.

 المرآن
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ِ ثُم  اَل ٌُتْبِعُوَن َما أَْنفَمُوا َمنًّا َواَل أَذًى لَُهْم أَْجرُ  هُْم ِعْنَد }ال ِذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فًِ َسبٌِِل ّللا 
ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن )َربِِّهْم َواَل   [ٕٕٙ({ ]البمرة : َٕٕٙخْوٌف َعلَ

 التفسٌر:
اللٌن ٌخرجون أموالهم فً الجهاد وأنواع الخٌر، ثم ال ٌتبعون ما أنفموا من الخٌرات َمّناً على 
َمن أعَطوه وال ألى بمول أو فِْعٍل ٌشعره بالتفضل علٌه، لهم ثوابهم العظٌم عند ربهم، وال خوؾ 

 م فٌما ٌستمبلونه من أمر اآلخرة، وال هم ٌحزنون على شًء فاتهم فً هله الدنٌا.علٌه
لال ابن عطٌة: " لما تمدم فً اآلٌة التً لبل هله لكر اإلنفاق فً سبٌل هللا على العموم بٌّن  

 فً هله اآلٌة أن للن الحكم إنما هو لمن لم ٌتبع إنفاله منا وال ألى، وللن أن المنفك فً سبٌل هللا
 إنما ٌكون على أحد ثبلثة أوجه:

إما أن ٌرٌد وجه هللا تعالى وٌرجو ثوابه، فهلا ال ٌرجو من المنفك علٌه شٌبا وال ٌنظر من  -
 أحواله فً حال سوى أن ٌراعً استحماله.

وإما أن ٌرٌد من المنفك علٌه جزاء بوجه من الوجوه، فهلا لم ٌرد وجه هللا بل نظر إلى هله  -
 فك علٌه، وهلا هو اللي متى أخلؾ ظنه من بإنفاله وآلى.الحال من المن

وإما أن ٌنفك مضطرا دافع ؼرم إما لماتة للمنفك علٌه أو لرٌنة أخرى من اعتناء معتن  -
ونحوه، فهلا لد نظر فً حال لٌست لوجه هللا، وهلا هو اللي متى توبع وحرج بوجه من وجوه 

 .(ٔ)الحرج آلى"
 :(ٕ)ٌة على ألوالولد اختلؾ فً سبب نزول اآل 

األول: لٌل : إن هله اآلٌة، نزلت فً عثمان بن عفان رضً هللا عنه، لال عبدالرحمن بن 
سمرة : جاء عثمان بؤلؾ دٌنار فً جٌش العسرة فصبها فً حجر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرأٌته ٌدخل ٌده 

 . (ٖ)م ال تن  هلا الٌوم لعثمان"فٌها وٌملبها وٌمول : " ما ضر ابن عفان ما عمل بعد الٌوم الله

الثانً: ولٌل: أن إنها نزلت فً شؤن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوؾ رضً هللا عنهما 
، وللن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما حث النا  على الصدلة حٌن أراد الخروج إلى ؼزوة تبون جاءه 

عندي أربعة آالؾ ، ألفٌن ألرضهما ربً ، عبدالرحمن بؤربعة آالؾ فمال : "ٌا رسول هللا ، 
، ولال (ٗ)وألفٌن لعٌالً. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "بارن هللا لن فٌما أعطٌت  وبارن لن فٌما أمسكت"

 . (٘)عثمان : "ٌا رسول هللا علً جهاز من ال جهاز له، فنزلت هله اآلٌة فٌهما"
 .(ٙ)ا"لال ابن حجر: "ولال مماتل بمعناه مختصر

                                                             

 .ٙ٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 ( وحّسنه.2ٖٓٔ(، والترملي )ٖٕٓٙٓ( أخرجه أحمد)ٖ)
( "كشؾ األستار" ولال الهٌثمً ٕٕٙٔ. ومسند البزار برلم )1٘ٔٔ/ٙ(:ص1ٓ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)

( : "وفٌه عمرو بن أبً سلمة ، وثمه العجلً ، وأبو خٌثمة وابن حبان وضعفه شعبة وؼٌره ، ٕٖ/2فً المجمع )
 وبمٌة رجالهما ثمات".

. ونسبه للكلبً، والعجاب فٌ  بٌان ٕٓ٘-5ٕٗ/ٔ. ولكره البؽوي فً تفسٌره: 12( أسباب النزول للواحدي: ٘)
 .ٕٔٙ/ٔاألسباب: 

": 2٘ٔ"، واأللتاب جمع لتب وهو كما فً "المامو " "صٗ٘/ 2و 1ٓٗ/ ٘تح" "وانظر عن هلا التجهٌز "الف
": "كساء 5ٗٙ"األكاؾ الصؽٌر على لدر سنام البعٌر" واألحبل  جمع ِحْل  وهو كما فً "المامو " أًٌضا "ص

 على ظهر البعٌر تحت البرلعة".
ًرا ... " ولال عبدان: أخبرنً أبً عن ولال البخاري فً "صحٌحه"، كتاب "الوصاٌا"، باب إلا ولؾ أرًضا أو بب

شعبة عن أبً إسحاق عن أبً عبد الرحمن أن عثمان رضً هللا عنه حٌث حوصر أشرؾ علٌهم ولال: أنشدكم 
رته فحف هللا، وال أنشد إال أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ألستم تعلمون أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من حفر رومة فله الجنة"،
-ٙٓٗ/ ٘ألستم تعلمون أنه لال: "من جهز جٌش العسرة فله الجنة"، فجهزته لال: فصدلوه بما لال" "الفتح" "

" وهل حفر عثمان رومة أم ٕ٘/ 2" ولكره دون سند فً كتاب "فضابل الصحابة" منالب عثمان "الفتح" "1ٓٗ
 ".1ٓٗ-2ٓٗ/ ٘اشتراها  خبلؾ وٌمكن الجمع انظر "الفتح" "

 .ٕٕٙ/ٔب فً بٌان األسباب: ( العجاٙ)
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الثالث: ولال ابن ظفر: نزلت فً أبً بكر وعمر وعثمان وعلً وعبد الرحمن، أما أبو بكر 
فؤنفك جمٌع ماله، وأما البالون فؤنفك نصؾ ما عنده وكلا ابن عوؾ وأما عثمان فاشترى ببر 
رومة وجهز جٌش العسرة وأما علً فباع حابطا له باثنً عشر ألفا فتصدق بجمٌعها وأصبح 

 .(ٔ)ولٌ  عنده سوى أربعة دراهم فتصدق بها وكان كثٌر اإلٌثار على نفسه"ٌوما 
رافعا ٌده ٌدعو لعثمان وٌمول: "ٌا رب إن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال أبو سعٌد الخدري: "رأٌت رسول هللا 

عثمان بن عفان رضٌت عنه فارض عنه" فما زال رافعا ٌده حتى طلع الفجر، فؤنزل هللا تعالى 
 .(ٕ)}الَِّلٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فًِ َسِبٌِل{ اآلٌة"فٌه: 
 
[، أي: " اللٌن ٌنفمون أموالهم فً ٕٕٙلوله تعالى: } الَِّلٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فًِ َسبٌِِل{]البمرة: 

 .(ٖ)طاعة هللا وسبٌله"
وفً َحُموالتهم ، وؼٌر لال الطبري: "اللٌن ٌعٌنون المجاهدٌن فً سبٌل هللا باإلنفاق علٌهم 

 .(ٗ)للن من مإنهم"
لال ابن عطٌة: "وسبل هللا كثٌرة، وهً جمٌع ما هو طاعة وعابد بمنفعة على المسلمٌن 

 .(٘)والملة، وأشهرها وأعظمها ؼناء الجهاد لتكون كلمة هللا هً العلٌا"
ي:" وال ٌعمبون ما أنفموا من الخٌرات [، إٕٔٙلوله تعالى:} ثُمَّ ال ٌُتْبِعُوَن َما أَْنفَمُوا َمناا{]البمرة:

والصدلات بالمّنِ على من أحسنوا إِلٌه"
(ٙ). 

 .(2)لال البؽوي: " وهو أن ٌمن علٌه بعطابه فٌمول أعطٌتن كلا ، وٌعد نعمه علٌه فٌكدرها"
لال السعدي:" وال ٌتبعونها بما ٌنمصها وٌفسدها من المن بها على المنفك علٌه بالملب أو 

 .(1)ن ٌعدد علٌه إحسانه وٌطلب منه ممابلته"باللسان، بؤ
أي ال ٌحصل منهم بعد الصدلة َمنٌّ بؤن ٌظهر المنِفك مظهر المترفع على  لال ابن عثٌمٌن:"

 .(5)المنفَك علٌه"
 .(ٓٔ)}َمناا{: وهو لكره لمن أنفك علٌه لٌرٌه أنه أوجب بللن علٌه حما" لال الماسمً: "

 :(ٔٔ)تفسٌر)المّن( لوالنولد لكر أهل العلم فً 
مثل أن ٌمول : لد أحسنت إلٌن  (ٕٔ)األول: المن: لكر النعمة على معنى التعدٌد لها والتمرٌع بها

 ونعشتن وشبهه.
 والثانً: ولٌل: المن : التحدث بما أعطى حتى ٌبلػ للن المعطى فٌإلٌه. 
وأنه أحد الثبلثة اللٌن ، (ٔ)لال المرطبً: والمن من الكبابر ، ثبت للن فً صحٌح مسلم وؼٌره

ال ٌنظر هللا إلٌهم وال ٌزكٌهم ولهم علاب ألٌم ، وروى النسابً عن ابن عمر لال : لال رسول هللا 
                                                             

 .ٕٕٙ/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: ٔ)
( وصححه وهو كما لال، 1ٖٕ/ٕ، والحدٌث أخرجه الحاكم فً "المستدرن" )12(أسباب النزول للواحدي: ٕ)

ح:  - ٖٓٔ/ٕ( والدارلطنً )1ٕٗ/ٕ( والحاكم )المستدرن: 5ٕٔ/ٔوٌشهد له: ما أخرجه النسابً )فتح المدٌر: 
( والبٌهمً وعبد بن حمٌد وابن المنلر وابن أبً حاتم )فتح 2ٙ٘٘ح:  - 5ٖ/ٙوالطبرانً )المعجم الكبٌر: ( ٔٔ

( عن سهل بن حنٌؾ بمعناه. وصححه الحاكم ووافمه اللهبً )انظر حاشٌة جامع األصول: 5ٕٔ/ٔالمدٌر: 
 ( .ٕٖٔ - ٖٓٔ/ٕوالتعلٌك المؽنً على الدارلطنً:  5ٔٙ/ٗ
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .2ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٖ٘٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .ٖٔٔ/ٔ(تفسٌر السعدي: 1)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .ٖٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ، والمحرر الوجٌز: 1ٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٖٙ٘/ٔالوجٌز:  ( انظر المحررٕٔ)
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ملسو هيلع هللا ىلص : " ثبلثة ال ٌنظر هللا إلٌهم ٌوم المٌامة العاق لوالدٌه والمرأة المترجلة تتشبه بالرجال والدٌوث 
. وفً بعض طرق (ٕ)ق لوالدٌه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى "، وثبلثة ال ٌدخلون الجنة العا

 .(ٗ)"(ٖ)مسلم : " المنان هو اللي ال ٌعطً شٌبا إال منة "
 و)المّن( فً اللؽة على وجوه: 

ًّ منّة، أي:  ًَّ فبلن: إلا أَْفَضل وأَْنعَم، ولفبلن عل أوال: ٌكون بمعنى اإلنعام، ٌمال: لد منَّ عل
 :(٘)نبارينعمة، أنشد ابن األ

ٌْنَا بالسَّبلِم فَإِنَّما        كبلُمِن ٌالُوٌت وُدرٌّ ُمنَظَُّم   فِمنًّ َعلَ
: "ما من النا  أحد أمّن علٌنا فً صحبته وال لات ٌده من ابن أبً -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومن النعمة: لوله 

 .(ٙ)لحافة "
الصنٌعة، وهللا تعالى ٌُوَصُؾ بؤنه َمنَّان، أي: ٌرٌد: أنعم وأسمح بماله، ولم ٌرد المنة التً تهدم 

منعم. لال أهل اللؽة: المن: اإلحساُن إلى من ال ٌستثٌبه، ولهلا ٌمال: هللا تعالى مّنان، ألن إحسانه 
[ ولوله: }َواَل تَْمنُْن 5ٖإلى الخلك لٌ  لطلب ثواب، ومن هلا لوله: }َهلَا َعَطاُإنَا فَاْمنُْن{ ]ص: 

 (.ٕ[ أي: ال تعط لتؤخل من المكافؤة أكثَر مما أعطٌت )ٙ]المدثر: تَْستَْكثُِر{ 
ٌَْر  والمّن فً اللؽة أًٌضا: النمص من الحك والبخ  له، لال هللا تعالى: }َوإِنَّ لََن أَلَْجًرا َؼ

[ ٌمال: ؼٌر ممطوع، وؼٌر منموص، ومن هلا ٌسمى الموت: َمنُونًا؛ ألنه ٌُْنِمُص َٖمْمنُوٍن{ ]الملم: 
 .(2)ْعَداد، وٌمطع األعماراألَ 

ُرها، لال الشاعر فً الِمنَِّة الَمْلمومة ومن هلا: الِمنَّةُ الملمومة؛ ألنها تُْنِمُص النعمة وتَُكّدِ
(1): 

ٌْلَُن َمْمنُون ِللَان للٌُل   أَنَْلَت للٌبًل ثم أْسرَعت ِمنَّةً      فَنَ
 بالصنٌعة، ولكرها اللي ٌكدرها. فالمراد بالمن اللي فً اآلٌة: المنُّ اللي هو االعتداد

والعََرُب تتمّدح بترن المّنِ بالنعمة، لال لابلهم
(5): 

 َزاَد َمْعروفََن ِعْنِدي ِعَظًما      أنَّهُ ِعْنَدَن َمْستُوٌر حمٌرْ 
تَتَنَاَساهُ كؤْن لم تَؤتِِه        وهو فً العالم َمْشهوٌر كبٌْر 
(ٔٓ) 

                                                                                                                                                                               

، وابن 1ٔ/٘(، والنسابً:ٕٔٔٔ(، والترملي)12ٓٗ(، وسنن أبً داود)ٙٓٔ( انظر: صحٌح مسلم)ٔ)
 ( من حدٌث أبً لر الؽفاري رضً هللا عنه.1ٕٕٓماجة)

(. لوله "الدٌوث": هو اللي ال ٌؽار على أهله، انظر: 1ٓٔٙ، وهو فً مسند أحمد)1ٓ/٘( سنن النسابً: ٕ)
 ثٌر)دٌث(.النهاٌة البن األ

 (. ٙٓٔ( صحٌح مسلم عمب)ٖ)
 .1ٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
دون نسبة إلى لابل، ولال: لكر للن أبو بكر بن  2ٖٔ/ ٔ(البٌت أورده ابن الجوزي فً "زاد المسٌر" ٘)

 .1ٓٗ/ٗاألنباري ، ولكره الواحدي فً تفسٌره: 
( كتاب: "فضابل 1ٕٖٕالمسجد، ومسلم ) ( كتاب: الصبلة، باب: الخوخة والممر منٙٙٗ(أخرجه البخاري )ٙ)

 (.5ٕٗ٘ٔالصحابة"، باب: من فضابل أبً بكر، واإلمام أحمد فً "مسنده" واللفظ له حدٌث رلم )
/ 2، "لسان العرب" 22ٗ)مادة: منن(، "المفردات"  ٖٓٙٗ - 5ٖ٘ٗ/ ٗ(ٌنظر فً معانً المن: "تهلٌب اللؽة" 2)

الراؼب أن المنة ٌراد بها: النعمة الثمٌلة، وٌمال للن على . ولكر ٕٖٔ - ٖٔٔ/ ٗ، "عمدة الحفاظ" 25ٕٗ
ُ َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن{  وجهٌن: أحدهما: أن ٌكون للن بالفعل، فٌمال: منَّ فبلن على فبلن، إلا أثمله بالنعمة }لَمَْد َمنَّ َّللاَّ

تمبح فٌما بٌن النا  إال عند وللن على الحمٌمة ال ٌكون إال هلل تعالى. والثانً: أن ٌكون للن بالمول، وللن مس
كفران النعمة، وٌمبح للن، لٌل: المنة تهدم الصنٌعة، ولحسن لكرها عند الكفران لٌل: إلا كفرت النعمة حسنت 

ًَّ إِْسبَلَمكُْم{ ]الحجرات:  ٌَْن أَْن أَْسلَُموا لُْل اَل تَُمنُّوا َعلَ منة هللا [ فالمنة منهم بالمول، و2ٔالمنة، ولوله: }ٌَُمنُّوَن َعلَ
 علٌهم بالفعل وهو هداٌته إٌاهم كما لكر.

دون نسبة إلى لابل ولال: لكر للن أبو بكر بن  2ٖٔ/ ٔ(البٌت أورده ابن الجوزي فً "زاد المسٌر" 1)
 .ٓٔٗ/ٗاألنباري، واستشهد به الواحدي فً تفسٌره: 

ورواٌتهم،  ٖٓٙ/ ٔدالبل اإلعجاز" ، و"ٓٙٔ/ ٖ(البٌتان من لول الُخَرٌمً، نسبهما إلٌه فً "عٌون األخبار" 5)
 وعند النا  بدل فً العالم.

 .ٓٔٗ-1ٓٗ/ٗ( انظر: تفسٌر البسٌط: ٓٔ)
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 .(ٔ)[، أي: " وال باأللى"ٕٕٙرة:َواَل أَلًى {]البم لوله تعالى: }

لال ابن كثٌر: " أي : ال ٌفعلون مع من أحسنوا إلٌه مكروها ٌحبطون به ما سلؾ من 
 .(ٕ)اإلحسان"

 .(ٖ)وال ألٌة له لولٌة أو فعلٌة" لال السعدي: "
لال المرطبً: " و)األلى( : السب والتشكً ، وهو أعم من المن ألن المن جزء من األلى لكنه 

 .(ٗ)علٌه لكثرة ولوعه"نص 
لال البؽوي:" أن ٌعٌره فٌمول إلى كم تسؤل وكم تإلٌنً   ولٌل من األلى هو أن ٌلكر إنفاله 

 .(٘)علٌه عند من ال ٌحب ولوفه علٌه"
 .(ٙ)لال النسفً: " هو أن ٌتطاول علٌه بسبب ما أعطاه"

 .(2)مناا وألى" ولال الضحان:" أن ال ٌنفك الرجل ماله ، خٌٌر من أن ٌنفمه ثم ٌتبعه
ولال الحسن:" إن ألواما ٌبعثون الرجل منهم فً سبٌل هللا، أو ٌنفك على الرجل، وٌعطٌه 
النفمة، ثم ٌمنه وٌإلٌه، ومنه ما أنفك، ٌمول: أنفمت فً سبٌل هللا كلا وكلا، من منه، من ؼٌر 

طن من مالً كلا محتسبه عند هللا، وألى، ٌإلي به الرجل اللي أعطاه، من ماله وٌمول: ألم أع
وكلا  ألم أنفك علٌن كلا وكلا  ٌمن علٌه، وألى ٌإلٌه، فللن من المول له، إل لال هللا: اللٌن 

 .(1)ٌنفمون أموالهم"
ولال زٌد بن أسلم: "لبن ظننت أن سبلمن ٌثمل على من أنفمت علٌه ترٌد وجه هللا فبل تسلم 

خرج فً سبٌل هللا حما، فإنهم إنما ٌخرجون علٌه، ولالت له امرأة: ٌا أبا أسامة دلنً على رجل ٌ
لٌؤكلوا الفواكه، فإن عندي أسهما وجعبة، فمال لها ال بارن هللا فً أسهمن وجعبتن، فمد آلٌتهم 

 .(5)لبل أن تعطٌهم"

لال اآللوسً: " وإنما لدم )المّن( لكثرة ولوعه وتوسٌط كلمة }ال{ لشمول النفً التباع كل 
تفاوت بٌن اإلنفاق وترن المّن واأللى فً الرتبة والبعد بٌنهما فً واحدة منهما، و}ثُمَّ{ لل

 .(ٓٔ)الدرجة"
لال ابن عطٌة: " واأللى: السب والتشكً، وهو أعم من المّن، ألّن المن جزء من األلى لكنه 

 .(ٔٔ)نص علٌه لكثرة ولوعه"
ثواب ما لدموا من الطاعة عند  [، " أي: لهمٕٕٙلوله تعالى:} لَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهم {]البمرة: 

 .(ٕٔ)هللا"
 .(ٖٔ)لال ابن كثٌر: "أي : ثوابهم على هللا ، ال على أحد سواه"

                                                             

 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .1ٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .2ٖٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .5ٔ٘/٘(:صٖٙٓٙالطبري) ( أخرجه2)
 .ٙٔ٘/ٕ(:ص2ٖٕٕٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)1)
 .1ٔ٘/٘(:صٖ٘(أخرجه الطبري)5)
 .ٖٖ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٓٔ)
. ثم لال: " ولهب ابن زٌد إلى أن هله اآلٌة هً فً اللٌن ال ٌخرجون فً الجهاد، ٖٙ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)

فً اللٌن ٌخرجون بؤنفسهم وأموالهم. لال: ولللن شرط على  بل ٌنفمون وهم لعود، وأن األولى التً لبلها هً
 هإالء ولم ٌشترط على األولٌن.

 [.ٖٙ٘/ٔلال ابن عطٌة:وفً هلا المول نظر، ألن التحكم فٌه باد".]المحرر الوجٌز: 
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
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 .(ٔ)لال ابن عطٌة:وضمن هللا األجر للمنفك فً سبٌل هللا، واألجر الجنة"
 .(ٕ)لال الشوكانً: "ولوله }عند ربهم{ فٌه تؤكٌد وتشرٌؾ"

 :(ٖ)[، ٌحتمل وجهانِٕٕٙهم {]البمرة: ولكروا بؤن لوله تعالى: }ِعْنَد َربِّ 
 األول: ٌحتمل أن ثوابه عند هللا سبحانه وتعالى ملتزم به، وال بد أن ٌوفٌه.

والثانً: وٌحتمل معنى آخر، وهو  أن الثواب هلا ٌكون فً الجنة التً سمفها عرش الرحمن؛ 
اء؛ فتكون اآلٌة شاملة وهله عندٌة مكان ، وال ٌنافً ما سبك من عندٌة العهد، وااللتزام بالوف

 للمعنٌٌن، وأرى بؤن كبل المعنٌٌن صحٌحٌن. وهللا أعلم.
لال ابن عثٌمٌن:" وسمى هللا سبحانه وتعالى الثواب أجراً؛ ألنه عز وجل تكفل للعامل بؤن 

 .(ٗ)ٌجزٌه على هلا العمل؛ فصار كؤجر األجٌر"
ٌِْهْم{]البمرة:  .(٘)أي ال ٌعترٌهم فزعٌ ٌوم المٌامة" [، أي: "ٕٕٙلوله تعالى: }َوالَ َخْوٌؾ َعلَ

 .(ٙ)لال الطبري: " عند ممدمهم على هللا وفرالهم الدنٌا ، وال فً أهوال المٌامة"
 .(2)لال ابن عثٌمٌن: " أي مما ٌستمبل"

 .(1)لال ابن عطٌة:" ونفى عنه الخوؾ بعد موته لما ٌستمبل"
ٌِْهْم{]البمرة:  : (5)فٌه تؤوٌبلن [،ٕٕٙولوله تعالى:}َوالَ َخْوٌؾ َعلَ
 . (ٓٔ)أحدهما : ال خوؾ علٌهم فً فوات األجر

، (ٖٔ)، والماسمً(ٕٔ)، وابن كثٌر(ٔٔ)والثانً : ال خوؾ علٌهم فً أهوال اآلخرة ، لاله الطبري
 وآخرون. (ٗٔ)والصابونً

[، أي: وال هم ٌحزنون " على ما خلفوا وراءهم ٕٕٙ}َوالَ هُْم ٌَْحَزنُوَن{]البمرة: لوله تعالى:}
 .(٘ٔ)فً الدنٌا"

ألن المنعَّم لو أصابه الحزن، أو الخوؾ  -لكمال نعٌمهم  -أي على ما مضى  لال ابن عثٌمٌن:"

 .(ٙٔ)لتنؽص نعٌمه"
 .(2ٔ)خٌر من للن"لال الماسمً:" على فابت من زهرة الدنٌا، لصٌرورتهم إلى ما هو 

لال ابن كثٌر: "} َوال هُْم ٌَْحَزنُوَن { أي : ]على[ ما خلفوه من األوالد وما فاتهم من الحٌاة 
 .(1ٔ)الدنٌا وزهرتها، ال ٌؤسفون علٌها ؛ ألنهم لد صاروا إلى ما هو خٌر لهم من للن"
 .(5ٔ)لال ابن عطٌة: ونفى" الحزن على ما سلؾ من دنٌاه، ألنه ٌؽتبط بآخرته"

                                                             

 . 2ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 .ٖٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .5ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .2ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .2ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5)
 .2ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 . 5ٔ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .ٖٕٓ/ٕ( أنظر: محاسن التؤوٌل: ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( انظر: صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .5ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .ٖٗٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙٔ)
 .ٖٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2ٔ)
 .5ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1ٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 5ٔ)
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لال المراؼً: " وال هم ٌحزنون حٌن ٌحزن الباخلون الممسكون عن اإلنفاق فً سبٌل َّللّا ، إل 
 .(ٔ)هم أهل السكٌنة واالطمبنان والسرور الدابم"

لال دمحم الحجازي: " وال هم ٌحزنون ولت أن ٌحزن البخٌل وٌندم على إمساكه رب لو ال 
 .(ٕ)أخرتنً إلى أجل لرٌب فؤصدق وأكن من الصالحٌن"

 : (ٖ)[،  ٌحتمل وجهٌنٕٕٙولوله تعالى:}َوالَ هُْم ٌَْحَزنُوَن{]البمرة:
 أحدهما : ال ٌحزنون على ما أنفموه .
 والثانً : ال ٌحزنون على ما خلفوه .

لال الشوكانً: " ولوله }َوالَ هُْم ٌَْحَزنُوَن{، ظاهرة نفً الخوؾ عنهم فً الدارٌن لما تفٌده 
لنفً من الشمول وكللن}وال هم ٌحزنون{ ٌفٌد دوام انتفاء الحزن النكرة الوالعة فً سٌاق ا

 .(ٗ)عنهم"
لال الشنمٌطً:" ٌفهم من هله اآلٌة أن من أتبع إنفاله المن واأللى لم ٌحصل له هلا الثواب 

ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُو الملكور هنا فً لوله :} َن{، ولد صرح لَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌؾ َعلَ
تعالى بهلا المفهوم فً وله : } ٌَا أٌََُّها الَِّلٌَن آَمنُوا اَل تُْبِطلُوا َصَدلَاتِكُْم بِاْلَمّنِ َواأْلَلَى 

 .(٘)[ اآلٌة "ٕٗٙ{]البمرة:
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: الحث على اإلنفاق فً سبٌل هللا؛ لموله تعالى: } لهم أجرهم عند ربهم {. - ٔ
 فً سبٌل هللا {. } :ومنها: اإلشارة إلى اإلخبلص هلل، ومتابعة الشرع؛ لموله تعالى - ٕ
ومنها: أن من أتبع نفمته مناا، أو ألى، فإنه ال أجر له؛ لموله تعالى: } ثم ال ٌتبعون ما  - ٖ

ح لوله أنفموا مناا وال ألى لهم أجرهم عند ربهم {؛ فإلا أتبع مناا، أو ألًى بطل أجره، كما هو صرٌ
 [ .ٕٗٙتعالى: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا ال تبطلوا صدلاتكم بالمن واأللى{ ]البمرة: 

ومنها: أن المن واأللى ٌبطل الصدلة؛ وعلٌه فٌكون لمبول الصدلة شروط سابمة،  - ٗ
ومبطبلت الحمة؛ أما الشروط السابمة فاإلخبلص هلل، والمتابعة؛ وأما المبطبلت البلحمة فالمن، 

 واأللى.
 (: ٔـسؤلة)م

هل مجرد إخبار المنِفك بؤنه أعطى فبلناً دون مّن منه بللن ٌعتبر من األلى  الجواب: نعم؛ 
ألن المعطى تنزل لٌمته عند من علم به؛ لكن لو أراد بالخبر أن ٌمتدي النا  به فٌعطوه فلٌ  فً 

هلا لٌ  فٌه ألى؛ هلا ألًى؛ بل هو لمصلحة المعطى؛ أما إن لكر أنه أعطى، ولم ٌعٌِّن المعطى ف
 ولكن ٌخشى علٌه اإلعجاب، أو المراءاة.

 (:ٕمـسؤلة )
هل المنفك علٌه إلا أح  بؤن المنفك مّن علٌه، أو ربما ألاه هل األفضل أن ٌبمى لاببًل لئلنفاق 
أو ٌرده  الجواب األفضل أن ٌرده لببل ٌكون ألحد علٌه منة؛ ولكن إلا رده بعد المبض فهل ٌلزم 

ه  الجواب: ال ٌلزمه لبوله؛ ألنه خرج عن ملكه إلى ملن المنفك علٌه؛ فٌكون رده إٌاه المنِفك لبول
 ابتداء عطٌة.

ومن فوابد اآلٌة: إثبات العندٌة هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } عند ربهم {؛ والعندٌة تفٌد  - ٘
؛ ولكن المرب؛ فٌكون هللا عز وجل فً مكان، وبعض األشٌاء عنده، وبعض األشٌاء بعٌدة عنه

 -كلها سواء  -إلى علمه، ولدرته، وسلطانه، وربوبٌته  -كلها لد أحاط هللا بها؛ كلها بالنسبة إلٌه 
لكن ال شن أن من كان حول العرش لٌ  كمن حول الفرش؛ ولكن ٌجب أن نعلم أن المكان لٌ  

                                                             

 .1ٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .2ٙٔ/ٔ( التفسٌر الواضح: ٕ)
 .2ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .1ٕٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٗ)
 .1٘ٔ/ٔ( أضواء البٌان: ٘)
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ً به، كما لال تعالى: }وما لدروا هللا حك لدره واألرض جمٌعاً لبضته ٌوم ال مٌامة محٌطا
[ ؛ ألنه سبحانه وتعالى فوق كل شًء؛ ال ٌحٌط به شًء 2ٙوالسموات مطوٌات بٌمٌنه{ ]الزمر: 

 من مخلولاته.
ومن فوابد اآلٌة: أن اللٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا، وٌَْسلَمون من المحبطات ال ٌنالهم  - ٙ

 لٌهم وال هم ٌحزنون{.خوؾ فً المستمبل، وال حزن على الماضً؛ لموله تعالى: } وال خوؾ ع
 المرآن

ًٌّ َحِلٌٌم ) ُ َغنِ ٌٌْر ِمْن َصَدلٍَة ٌَتْبَعَُها أَذًى َوّللا   [ٖٕٙ({ ]البمرة : ٖٕٙ}لَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخ

 التفسٌر:
كبلم طٌب وعفو عما بدر ِمن السابل ِمن إلحاٍؾ فً السإال، خٌر من صدلة ٌتبعها من 

 وهللا ؼنً عن صدلات العباد، حلٌم ال ٌعاجلهم بالعموبة.المتصدق ألى وإساءة. 
لال ابن عطٌة: " هلا إخبار جزم من هللا تعالى أن المول المعروؾ وهو الدعاء والتؤنٌ  
والترجٌة بما عند هللا، خٌر من صدلة هً فً ظاهرها صدلة، وفً باطنها ال شًء. ألن للن 

 .(ٔ)المول المعروؾ فٌه أجر، وهله ال أجر فٌها"
 .(ٕ)[،  "أي : رّد جمٌل من المسإول"ٖٕٙ}لَْوٌل َمْعُروٌؾ{ ]البمرة :  لوله تعالى:

 .(ٖ)لال البؽوي: " أي: كبلم حسن، ورد على السابل جمٌل"
 .(ٗ)لال الطبري: " لوٌل جمٌل ، ودعاُء الرجل ألخٌه المسلم"

 .(٘)لال ابن كثٌر: " أي : من كلمة طٌبة ودعاء لمسلم"
" أي كبلم جمٌل ٌرد به السابل مثل ٌرحمن هللا ٌرزلن هللا إن شاء هللا تعالى لال اآللوسً:
 .(ٙ)أعطٌن بعد هلا"

 .(2)لال الصابونً: " أي ردُّ السابل بالتً هً أحسن"

 .(1)لال المرطبً: " و)المول المعروؾ( هو الدعاء والتؤنٌ  والترجٌة بما عند هللا"
نكره، وٌدخل فً للن كل لول كرٌم فٌه إدخال السرور لال السعدي: " أي: تعرفه الملوب وال ت

 .(5)على للب المسلم، وٌدخل فٌه رد السابل بالمول الجمٌل والدعاء له"
[ على ٖٕٙولد تعددت عبارات المفسرٌن فً معنى لوله تعالى: }لَْوٌل َمْعُروٌؾ{ ]البمرة : 

 :(ٓٔ)وجوه
 األول: أن ٌدنً إن أعطى.
 .(ٔٔ)الكلبً الثانً: ٌدعو إن منع. لاله
 الثالث: ولٌل عدة حسنة.

 .(ٕٔ)الرابع: ولال الضحان : نزلت فً إصبلح لات البٌن
 .(ٖٔ)الخام : ولٌل : "المول المعروؾ أن تحث ؼٌرن على إعطابه"

                                                             

 .2ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٕ)
 .ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .ٕٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .5ٖٙ/ٔ: ( تفسٌر ابن كثٌر٘)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .5ٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5)
 .1ٖٖ/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 . ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 . ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٕٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٖٔ)
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لال أبو حٌان: "وهلا كله على أن ٌكون الخطاب مع المسإول ألن الخطاب فً اآلٌة لبل هلا ، 
ع المتصّدق ولٌل : الخطاب للسابل ، وهو حث له على إجمال وفً اآلٌة بعد هلا ، إنما هو م

الطلب ، أي ٌمول لوالً حسناً من تعرٌض بالسإال أو إظهار للؽنى حٌث ال ضرورة ، وٌكسب 
خٌر من مثال صدلة ٌتبعها ألى ، واشترن المول المعروؾ والمؽفرة مع الصدلة التً ٌتبعها ألى 

اختلفت جهة النفع ، فنفع المول المعروؾ والمؽفرة باٍق ،  فً مطلك الخٌرٌة ، وهو : النفع ، وإن
ونفع تلن الصدلة فاٍن ، وٌحتمل أن ٌكون الخٌرٌة هنا من باب لولهم : شًء خٌر من ال شًء. 

 : (ٔ)ولال الشاعر 
ًّ من بلل ومنَّه  ومنعن للندى بجمٌل لول      أحب إل

 :  (ٕ)ولال آخر فؤجاد
 للمعتفٌن فإنً لٌُن العودِ       إن لم تكن ورق ٌوماً أجودبها 

 .(ٖ)ال ٌعدم السابلون الخٌر من خلمً     إما نوالً وإما حسن مردود"
لال المرطبً: ": } لَْوٌل َمْعُروٌؾ{ ابتداء والخبر محلوؾ ، أي لول معروؾ أولى وأمثل ، 

ون الممدر ، لال ابن عطٌة: "وفً هلا لهاب برونك المعنى، وإنما ٌك(ٗلكره النحا  والمهدوي"
 .(٘)كالظاهر"

و لال النحا  : "وٌجوز أن ٌكون } لول معروؾ{ خبر ابتداء محلوؾ ، أي اللي أمرتم به 
، لال أبو حٌان: "وجوز أن ٌكون : لول معروؾ ، خبر مبتدأ محلوؾ تمدٌره : (ٙ)لول معروؾ"

األلى ٌشمل المن المؤمور به لول معروؾ ، ولم ٌحتج إلى لكر المن فً لوله : ٌتبعها ، ألن 
 .(2)وؼٌره كما للنا"
 .(1)[، " أي : عفو عن ظلم لولً أو فعلً"ٖٕٙ}َوَمْؽِفَرةٌ{ ]البمرة :  لوله تعالى:

 .(5)لال الطبري: أي: " وستٌر منه علٌه لما علم من َخلَّته وسوء حالته"

 .(ٓٔ)لال ابن حجر: " أي: عفو عن السابل إلا وجد منه ما ٌثمل على المسإول"
: وفعل -وهللا أعلم-المرطبً: " المؽفرة هنا : الستر للخلة وسوء حالة المحتاج، والمعنى  لال

 .(ٔٔ)ٌإدي إلى المؽفرة، خٌر من صدلة ٌتبعها ألى "
لال أبو حٌان: "وعفو من السابل إلا وجد منه ما ٌثمل على المسإول من إلحاح أو سب أو 

المؽفرة ، أي : الستر على نفسه والكؾ تعرٌض بسبب، كما ٌوجد فً كثٌر من المستعطٌن.. و
 .(ٕٔ)عن إظهار ما ارتكب من المآثم"

لال السعدي: الصفح" لمن أساء إلٌن بترن مإاخلته والعفو عنه، وٌدخل فٌه العفو عما ٌصدر 
 .(ٖٔ)من السابل مما ال ٌنبؽً"

 .(ٔ)لال البؽوي: " أي تستر علٌه خلته وال تهتن علٌه ستره"

                                                             

 .ٖٕٔ/ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط: 2ٖ٘/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد المحرر الوجٌز: ٔ)
 ، وبعده:ٖٕٔ/ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط: 2ٖ٘/ٔ(لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد المحرر الوجٌز: ٕ)

  إما نوالً وإما حسن مردود    ال ٌعدم السابلون الخٌر من خلمً 
 .ٖٕٔ/ٕالمحٌط: ( البحر ٖ)
 .5ٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .2ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .5ٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٕٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: 2)
 .5ٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .ٕٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .2ٕٖ/ٖ( الفتح: ٓٔ)
 ٖٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖٔ)
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 .(ٕ)عن إِلحاحه" لال الصابونً: والصفحُ 
لال اآللوسً: " أي ستر لما ولع من السابل من االلحاؾ فً المسؤلة وؼٌره مما ٌثمل على 

 .(ٖ)المسبول وصفح عنه"
لال ابن عطٌة: "والمؽفرة الستر للخلة وسوء حالة المحتاج. ومن هلا لول األعرابً، ولد سؤل 

هم ؼفرا، سوء االكتساب ٌمنع من لوما بكبلم فصٌح، فمال له لابل: ممن الرجل  فمال الل
 .(ٗ)االنتساب"

 : (٘)[،  لكر أهل العلم  وجوهاٖٕٙوفً لوله تعالى:}َوَمْؽِفَرةٌ{]البمرة: 
 .(ٙ)أحدها : ٌعنً العفو عن ألى السابل، بؤن "ٌتجاوز عن الفمٌر إلا استطال علٌه عند رده"

، "خٌر من التصدق علٌه (2)إلا حرم"لال النماش:" ٌمال معناه: ومؽفرة للسابل إن أؼلظ أو جفا 
 .(1)من المن واأللى"

 .(5)والثانً : ٌعنً بالمؽفرة: السبلمة من المعصٌة
 .(ٓٔ)والثالث : أنه ترن الصدلة والمنع منها ، لاله ابن بحر

. لاله (ٔٔ)والرابع : هو ٌستر علٌه فمره وال ٌفضحه به ، أي:  "ستر خلة المحتاج ، وسوء حاله"
 .(ٕٔ)لاله الطبري

 .(ٖٔ)لخام : ولال الكلبً والضحان : بتجاوز عن ظالمها
الساد : ولٌل: " وٌجوز أن ٌكون مثل لولن : تفضل هللا علٌن، أكبر من الصدلة التً تمن 

 .(ٗٔ)بها ، أي ؼفران هللا خٌر من صدلتكم هله التً تمنون بها"
 .(٘ٔ)السابع: ولٌل: نٌل مؽفرة من هللا بسبب الرد الجمٌل

حتمل أن ٌراد بالمؽفرة مؽفرة هللا تعالى للمسإول بسبب تحمله ما ٌكره من لال اآللوسً: "ٌ
 .(ٙٔ)السابل"

ٌٌْر للمسإول من تلن  الثامن: ولٌل: " مؽفرة السابل ما ٌشك علٌه من رد المسبول َخ
 .(8ٔ)، أي: معلرة منه للمسإول؛ لكونه رده رداً جمٌبلً (2ٔ)الصدلة"

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٖ)
 .2ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .1ٖٖ/ٔ، والنكت والعٌون: ٖٕٔ/ٕ( انظر: البحر المحٌط: ٘)
 .ٕٖٙ/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٙ)
 .2ٖ٘/ٔ( المحرر الوجً: 2)
 .ٖٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: 5)
 .1ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٔٔ)
 .ٕٓ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٘ٔ)
عفو هللا ومؽفرته [، أي: 2ٕٖ/ٖ. واختاره ابن حجر، ولال أنه "أظهر":]الفتح: ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٙٔ)

: )لَْوٌل -عز وجل-للمسإول بسبب رده الجمٌل للسابل خٌر من صدلة ٌتبعها ألى، والرد الجمٌل فسر به لوله
، فتح المدٌر للشوكانً: 1ٖٔ/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: ٕٓ٘/َ٘مْعُروٌؾ(، انظر: جامع البٌان للطبري: 

ٔ/ٕٗٗ. 
 .ٖٗ/ٕ(تفسٌر اآللوسً: 2ٔ)
أ، البسٌط للواحدي: 21ٔ/ٔأللوال الثبلثة فً تفسٌر المؽفرة فً: الكشؾ والبٌان للثعلبً: ( انظر هله ا1ٔ)
، الكشاؾ للزمخشري: 2ٖٓ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 1ٖٖ/ٔب، النكت والعٌون للماوردي: 1٘ٔ/ٔ
 ، وؼٌرها. 5ٔٔ/ٕ، فتح البٌان لصدٌك خان: 5ٔٔ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 5ٖٗ/ٔ
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 .(ٔ)ألنه إلا رده رّداً جمٌبلً علره" لال أبو حٌان: "أي عفو من جهة السابل ،
 .(ٕ)العاشر: ولٌل: "هو الدعاء والتؤسً والترجبة بما عند هللا"

 .(ٖ)الحادي عشر: ولٌل : "الدعاء ألخٌه بظهر الؽٌب"
 .(ٗ)الثانً عشر: ولٌل : "األمر بالمعروؾ خٌر ثواباً عند هللا من صدلة ٌتبعها ألى"

 .(٘)والدعاء والثناء والحمد هلل"الثالث عشر: ولٌل : "التسبٌحات 
 .(ٙ)الرابع عشر: ولٌل : المؽفرة أن ٌسؤل هللا الؽفران لتمصٌر فً عطاء وسّد خلة"

لال السعدي:" ومفهوم اآلٌة أن الصدلة التً ال ٌتبعها ألى أفضل من المول المعروؾ 
ى وحده، واإلحسان كله والمؽفرة، وإنما كان المّن بالصدلة مفسدا لها محرما، ألن المنّة هلل تعال

هلل، فالعبد ال ٌمّن بنعمة هللا وإحسانه وفضله وهو لٌ  منه، وأٌضا فإن الماّن مستعبٌِد لمن ٌمّن 
علٌه، واللّل واالستعباد ال ٌنبؽً إال هلل، وهللا ؼنً بلاته عن جمٌع مخلولاته، وكلها مفتمرة إلٌه 

م وطاعاتكم ٌعود مصلحتها إلٌكم ونفعها باللات فً جمٌع الحاالت واألولات، فصدلتكم وإنفالك
 .(2)إلٌكم"

ن َصَدلٍَة ٌَتْبَعَُهآ أَلًى{]البمرة: ٌٌْر ّمِ [، أي: " خٌٌر عند هللا وأفضل من ٖٕٙلوله تعالى: }َخ
إِعطابه ثم إٌلابه أو تعٌٌره بلّل السإال"
(1). 

 .(5)لال الطبري: " ٌعنً ٌشتكٌه علٌها ، وٌإلٌه بسببها"
 .(ٓٔ)من " مّن وتعٌٌر للسابل أو لول ٌإلٌه"لال البؽوي: أي 

 .(ٔٔ)لال أبو حٌان: ٌعنً:" أخؾ على البدن من صدلة ٌتبعها ألى"
لال الماوردي: "وٌحتمل األلى هنا وجهٌن : أحدهما : أنه المّن . والثانً : أنه التعٌٌر 

 .(ٕٔ)بالفمر"
ره فٌما تمدم اهتماما به لكثرة لال اآللوسً: " وإنما لم ٌلكر المّن ألن األلى ٌشمله وؼٌره، ولك

 .(ٖٔ)ولوعه من المتصدلٌن وعسر تحفظهم عنه"
ن َصَدلٍَة ٌَتْبَعَُهآ أَلًى{]البمرة: ٌٌْر ّمِ  : (ٗٔ)[، وجهٌنٖٕٙوٌحتمل لوله :}َخ

 أحدهما : خٌر منها على العطاء .
 والثانً : خٌر منها عند هللا .

ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ما من صدلة أحب إلى هللا من روي عن عمرو بن دٌنار لال :" بلؽنا أن رسول هللا 
 . (٘ٔ)لول معروؾ ، ألم تسمع لوله : } لول معروؾ ومؽفرة خٌر من صدلة ٌتبعها ألى { "

                                                             

 .ٖٕٔ/ٕحٌط: ( البحر المٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٕ)
 .ٕٖٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٖ)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕ(البحر المحٌط: ٘)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٙ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٕٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٔٔ)
 .1ٖٖ/ٔ( النكت والعٌون: ٕٔ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٖٔ)
 .1ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗٔ)
 .ٙٔ٘/ٕ(:ص2ٖٕٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)٘ٔ)
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وروي عن أبً لر لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ثبلثة ال ٌكلمهم هللا ٌوم المٌامة ، وال ٌنظر إلٌهم 
هم علاب ألٌم : المنان بما أعطى ، والمسبل إزاره ، والمنفك سلعته بالحلؾ ، وال ٌزكٌهم ، ول

 .(ٔ)الكالب"
وعن عبد هللا بن عمر ، عن أبٌه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ثبلثة ال ٌنظر هللا إلٌهم ٌوم المٌامة 

 .(ٕ): العاق لوالدٌه ، ومدمن الخمر ، والمنان بما أعطى"
عبا  ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ال ٌدخل الجنة مدمن خمر ، وال عاق لوالدٌه ، وال وعن ابن 

 .(ٖ)منان"
ًٌّ َحِلٌٌم{ ]البمرة :  ُ َؼنِ [، أي: " أي مستؽن عن صدلة العباد، ال ٌعجل ٖٕٙلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٗ)بالعموبة على من ٌمن وٌإلي بالصدلة"

 .(٘)عن صدلاتكم"لال البراء: " وهللا ؼنً 
 .(ٙ)ولٌل: هللا "ؼنً، ال ٌحوج الفمراء إلى تحمل مإونة المّن واأللى وٌرزلهم من جهة أخرى"

لال أبو حٌان: "أي ؼنً عن الصدلة ، حلٌم بتؤخر العموبة ، ولٌل : ؼنً ال حاجة به إلى منفك 
 .(2)ٌمن وٌإلي ، حلٌم عن معاجلة العموبة، وهلا سخط منه ووعٌد"

 .(1)عبا :" )الؽنً( ، اللي كمل فً ؼناه ، و)الحلٌم( ، اللي لد كمل فً حلمه"لال ابن 
 .(5)وعنه أٌضا:" أخبر هللا عباده بحلمه وعطفه وكرمه وسعة رحمته ومؽفرته"

 .(ٓٔ)لال الصابونً: " أي مستؽٍن عن الخلك حلٌم ال ٌعاجل العموبة لمن خالؾ أمره"
ا مشتملة على الوعد والوعٌد ممررة العتبار الخٌرٌة لال اآللوسً: " والجملة تلٌٌل لما لبله

 .(ٔٔ)بالنسبة إلى السابل لطعا"
 :(ٕٔ)و)الحلم( ٌعنً تؤخٌر العموبة عن مستحمها، كما لال ابن المٌم فً النونٌة

 وهو الحلٌم فبل ٌعاجل عبده       بعموبة لٌتوب من عصٌان

صدلة العباد ، وإنما أمر بها لٌثٌبهم  لال المرطبً: " أخبر تعالى عن ؼناه المطلك أنه ؼنً عن
 .(ٖٔ)، وعن حلمه بؤنه ال ٌعاجل بالعموبة من مّن وآلى بصدلته"

؛ ألن اآلٌة فً سٌاق « الِحلم»و « الِؽنى»"وجمع هللا فً هله اآلٌة بٌن  لال ابن عثٌمٌن:"
اً فً سٌاق الصدلة، فبٌن عز وجل أن الصدلات ال تنفع هللا؛ وإنما تنفع من ٌتصدق؛ واآلٌة أٌض

من أتبع الصدلة ألى وِمنّة؛ وهلا حري بؤن ٌعاَجل بالعموبة، حٌث آلى هلا الرجل اللي أعطاه 
 .(ٗٔ)المال هلل؛ ولكن هللا حلٌم ٌحلم على عبده لعله ٌتوب من المعصٌة"

                                                             

 (.ٙٓٔ(صحٌح مسلم )ٔ)
 (.1ٓ/٘( وسنن النسابً )ٙٗٔ/ٗ(المستدرن )ٕ)
 (. 5ٕٔٗ(سنن النسابً الكبرى برلم )ٖ)
 .ٕٖٙ/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٙٔ٘/ٕ(:ص2ٖٕٙه ابن ابً حاتم)( أخرج٘)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٙ)
 .ٕٖٕ/ٕ( البرح المحٌط: 2)
 .ٕٔ٘/٘(:ص1ٖٓٙ( أخرجه الطبري)1)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص2ٖ2ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٔٔ)
 .2ٕٓ( نونٌة ابن لٌم: ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .2ٖٔ/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن:( ٗٔ)
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ولكن رحمته وإحسانه وحلمه ال ٌمنعه من معاجلته للعاصٌن، بل ٌمهلهم  لال السعدي: "
ات لعلهم ٌرجعون إلٌه وٌنٌبون إلٌه، فإلا علم تعالى أنه ال خٌر فٌهم وال تؽنً وٌصّرؾ لهم اآلٌ

 .(ٔ)عنهم اآلٌات وال تفٌد بهم المثبلت أنزل بهم عمابه وحرمهم جزٌل ثوابه"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: فضٌلة المول المعروؾ؛ لموله تعالى: } لول معروؾ ومؽفرة خٌر من  - ٔ
كل ما عرفه الشرع، والعادة؛ مثال للن: أن ٌؤتً رجل ٌسؤل « لمعروؾالمول ا»صدلة... {؛ و 

ماالً بحاله، أو لاله؛ فكلمه المسإول، ولال: لٌ  عندي شًء، وسٌرزق هللا، وإلا جاء شًء فإننا 
 نجعلن على البال، وما أشبه للن؛ فهلا لول معروؾ لٌِّن، وهٌِّن.

كن هلا الحث ممٌد بما إلا كانت المؽفرة ومنها: الحث على المؽفرة لمن أساء إلٌن؛ ل - ٕ
[ ؛ أما إلا لم تكن المؽفرة ٓٗإصبلحاً؛ لموله تعالى: }فمن عفا وأصلح فؤجره على هللا{ ]الشورى: 

، فإن  ًَّ إصبلحاً، مثل أن أؼفر لهلا الجانً، ثم ٌلهب، وٌسًء إلى اآلخرٌن، أو ٌكرر اإلساءة إل
 الؽفر هنا ؼٌر مطلوب.

عمال الصالحة تتفاضل، وٌلزم من تفاضلها تفاضل العامل، وزٌادة اإلٌمان، ومنها: أن األ - ٖ
 أو نمصانه.

؛ وإثبات ما دال علٌه من « الحلٌم»و « الؽنً»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما  - ٗ
 الصفات.
إلا كان ومنها: المناسبة فً ختم هله اآلٌة الكرٌمة بهلٌن االسمٌن؛ ألن فً اآلٌة إنفالاً؛ و - ٘

هللا عز وجل هو اللي ٌخِلؾ هلا اإلنفاق فإنه لكمال ؼناه؛ كللن المؽفرة عمن أساء إلٌن: فإن 
المؽفرة تتضمن الحلم، وزٌادة؛ فختم هللا اآلٌة بالحلم؛ ولد ٌمال: إن فٌه مناسبة أخرى؛ وهً أن 

كبابر؛ إل لو ٌإاخل المن بالصدلة كبٌرة من كبابر اللنوب؛ وهللا سبحانه وتعالى حلٌم على أهل ال

 النا  بما كسبوا ما ترن على ظهرها من دابة، وهللا أعلم.
 المرآن

 َواَل ٌُْإِمُن }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل تُْبِطلُوا َصَدلَاتِكُْم بِاْلَمّنِ َواْْلَذَى َكال ِذي ٌُْنِفُك َمالَهُ ِرئَاَء الن اِس 
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر  ٌِْه تَُراٌب فَؤََصابَهُ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصْلًدا اَل ٌَْمِدُروَن َعلَى بِاَّلل  فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَ

ُ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلَكافِِرٌَن ) ا َكَسبُوا َوّللا  ٍء ِمم  ًْ  [ٕٗٙ({ ]البمرة : َٕٗٙش
 التفسٌر:

ب ما تتصدلون به بالمّنِ واأللى، فهلا شبٌه باللي ٌا من آمنتم باهلل والٌوم اآلخر ال تُْلِهبُوا ثوا
ٌخرج ماله لٌراه النا ، فٌُثنوا علٌه، وهو ال ٌإمن باهلل وال ٌولن بالٌوم اآلخر، فمثل للن مثل 
حجر أمل  علٌه تراب هطل علٌه مطر ؼزٌر فؤزاح عنه التراب، فتركه أمل  ال شًء علٌه، 

ند هللا، وال ٌجدون شٌبًا من الثواب على ما أنفموه. فكللن هإالء المراإون تضمحلُّ أعمالهم ع
 وهللا ال ٌوفك الكافرٌن إلصابة الحك فً نفماتهم وؼٌرها.

 .(ٕ)[، أي: ٌا أٌها اللٌن" صّدلوا هللا ورسوله"ٕٗٙلوله تعالى:} ٌَا أٌََُّها الَِّلٌَن آَمنُوا{]البمرة: 
وال ألًى ، لم ٌكتِؾ بللن حتى جعل المن لال أبو حٌان:" لما شرط فً اإلنفاق أن ال ٌتبع مناً 

واأللى مبطبلً للصدلة ، ونهى عن اإلبطال بهما لٌموي اجتناب المإمن لهما ، ولللن ناداهم 
 .(ٖ)بوصؾ اإلٌمان"

[، إي ال تحبطوا" أجور ٕٗٙلوله تعالى:}ال تُْبِطلُوا َصَدلَاتِكُْم ِباْلَمن َواأْلَلَى{]البمرة: 
 لى.، بالمن واأل(ٗ)صدلاتكم"

                                                             

 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٕٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٖٕ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٖ)
 .ٕٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
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أن « األلى»إظهار أنن ماّن علٌه، وأنن فوله بإعطابن إٌاه؛ و « المن»و لال ابن عثٌمٌن:"
 .(ٔ)تلكر ما تصدلت به عند النا  فٌتؤلى به"

لال الماسمً:" أي ال تحبطوا أجرها بكل واحد منهما. فإنهما إساءتان ٌنافٌان اإلحسان المعتبر 
 .(ٕ)فً الصدلة"

أن الصدلة تبطل بما ٌتبعها من المن واأللى ، فما ٌفً ثواب الصدلة لال ابن كثٌر: " فؤخبر 
 .(ٖ)بخطٌبة المن واأللى"

لال ابن حجر: " وأما لوله: }ِبالَمّنِ َواألَلَى{، فهو اللي ٌلكر عطاءه لٌمتدح به"
(ٗ). 

ولوله تعالى} بِاْلَمن {، فٌه وجهان
(٘): 

 األول: بالمن على السابل.
 .(ٙ)ٌمن صدلته" لال مماتل: " هو الرجل

 الثانً: ولال ابن عبا  رضً هللا عنهما : بالمن على هللا تعالى بسبب صدلته.
 .(2)لال أبو حٌان:" والظاهر أن لوله : بالمن ، معناه على الفمٌر ، وهو لول الجمهور"

 .(1)لا أبو حٌان: "واأللى للسابل"
إنما هو ما ٌكون من جهة المسإول  لال ابن حجر: " فإن الظاهر أن المراد بـ)األلى( فً اآلٌة

 .(2)للسابل، فإنه عطؾ على المّن وجمع معه بـ)الواو("

ولد أخرج ابن ابً حاتم بسنده " عن مماتل بن حٌان فً لول هللا: }بالمن واأللى{، لال: ٌإلي 
 .(ٓٔ)اللي ٌتصدق علٌه"

طلوها بالمن واأللى لال الشوكانً:" اإلبطال للصدلات إلهاب أثرها وإفساد منفعتها أي ال تب
 .(ٔٔ)أو بؤحدهما"

لال أبو حٌان: "ودلت اآلٌة على أن المن واأللى مبطبلن للصدلة ، ومعنى إبطالهما أنه ال 

ثواب فٌها عند هللا. والسدي ٌعتمد أن السٌبات ال تبطل الحسنات ، فمال جمهور العلماء : الصدلة 
، ولٌل : جعل هللا للملن علٌها إمارة ، فهو ال التً ٌعلم هللا من صاحبها انه ٌمن وٌإلى ال تتمبل 

 . (ٕٔ)ٌكتبها إل نٌته لم تكن لوجه هللا"
 .(ٖٔ)لال المرطبً: " وهلا حسن"

 .(ٗٔ)[، لوالنٕٗٙوللعلماء فً تفسٌر لوله تعالى: }ال تُْبِطلُوا َصَدلَـاتِكُم{]البمرة:
وجه هللا فمد أتى به على جهة  األول: أي : ال تؤتوا بهلا العمل باطبلً ، ألنه إلا الصد به ؼٌر

 البطبلن.

                                                             

 .ٕٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕٗٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .5ٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 . 5ٖٖ/ٔ، تفسٌر ابن كثٌر: 15ٕ/ٔ، وانظر: معانً المرآن للنحا : ٕٓٓ( الهدي: ٗ)
 .ٕٖٕ/ٕ، وتفسٌر البحر المحٌط: ٕٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٘)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص2ٕٗٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .ٕٖٕ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: 2)
 .ٕٖٕ/ٕ(تفسٌر البحر المحٌط: 1)
ب، البسٌط  22ٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 2ٔ٘/٘. و انظر: جامع البٌان للطبري: 2ٕٖ/ٖ( الفتح: 5)

، زاد المسٌر البن الجوزي: 5ٗ/2، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 5ٖٗ/ٔب، الكشاؾ للزمخشري: 1٘ٔ/ٔللواحدي: 
 . 2ٔٔ/ٕ، فتح البٌان لصدٌك خان: 1ٖٓ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٖٔ/ٔ
 .2ٔ٘/ٕ(:ص2ٕٕٗظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( انٓٔ)
 .1ٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: ٔٔ)
 .ٕٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .ٕٖٕ/ٕ(  انظر: البحر المحٌط: ٗٔ)
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والثانً: ولال الماضً عبد الجبار : "معلوم أن الصدلة لد ولعت وتمّدمت ، فبل ٌصح أن 
تبطل. فالمراد إلن إبطال أجرها ، ألن األجر لم ٌحصل بعد ، وهو مستمبل ، فٌصٌر إبطاله بما 

 .(ٔ)ٌؤتٌه من المن واأللى"
 .(ٕ)تحملهما اآلٌة"لال أبو حٌان: "والمعنٌان 

 : (ٖ)ولد لكر أهل العلم فً هلا )المنفك( لولٌن
أحدهما : أنه المنافك، ولم ٌلكر الزمخشري ؼٌره ٌنفك للسمعة ولٌمال إنه سخً كرٌم ، هله 

 نٌته ، ال ٌنفك لرضا هللا. وطلب ثواب اآلخرة ، ألنه فً الباطن ال ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر.
د به الكافر المجاهر ، وللن بإنفاله لمول النا  : ما أكرمه وأفضله وال والثانً: ولٌل : المرا
 ٌرٌد بإنفاله إالَّ الثناء علٌه.

ولد رجح مكً المول األول بؤنه أضاؾ إلٌه الرٌاء ، وللن من فعل المنافك الساتر لكفره ، 
 .(ٗ)وأما الكافر فلٌ  عنده رٌاء ألنه مناصب للّدٌن مجاهر بكفره

[، " أي كالمرابً اللي ٌبطل إِنفاله ٕٗٙ} َكالَِّلي ٌُْنِفُك َمالَهُ ِربَاَء النَّاِ  {]البمرة: لوله تعالى :
 .(٘)بالرٌاء"

 .(ٙ)لال اآللوسً:" أي ال تبطلوها مشابهٌن اللي ٌبطل إنفاله بالرٌاء"
  لال ابن كثٌر: "أي : ال تبطلوا صدلاتكم بالمن واأللى ، كما تبطل صدلة من راءى بها النا

، فؤظهر لهم أنه ٌرٌد وجه هللا وإنما لصده مدح النا  له أو شهرته بالصفات الجمٌلة ، لٌشكر 
بٌن النا  ، أو ٌمال : إنه كرٌم ونحو للن من المماصد الدنٌوٌة ، مع لطع نظره عن معاملة هللا 

 .(2)تعالى وابتؽاء مرضاته وجزٌل ثوابه"
ة األولى )ٌاًء( لكسر ما لبلها ، وهً مروٌة عن ولرأ طلحة بً مصرؾ : }رٌاًء{ بابدال الهمز

 .(1)عاصم

ِ َواْلٌَْوِم اآلِخر{]البمرة: [، أي: " وال ٌصدق بوحدانٌة هللا ٕٗٙلوله تعالى: } َوال ٌُْإِمُن بِاَلِلَّ
 .(5)وُربوبٌته ، وال بؤنه مبعوث بعد مماته"

 .(ٓٔ)آلخر{، ٌعنً: المنافك"روي "عن مماتل بن حٌان، فً لول هللا: }وال ٌإمن باهلل والٌوم ا
 .(ٔٔ)ولال سعٌد بن جبٌر:"ال ٌصدلون بتوحٌد هللا"
[، " أي: مثل للن المرابً بإِنفاله كمثل الحجر ٕٗٙلوله تعالى:} فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن {]البمرة:

 .(ٕٔ)األمل  اللي علٌه شًء من التراب ٌظنه الظانُّ أرضاً طٌبةً منبتة"
 .(ٖٔ)مثل ضربه هللا تعالى، ألعمال الكفار، ٌوم المٌامة"لال لتادة: " هلا 
 .(ٗٔ)أي كِشْبه صفوان، وهو الحجر األمل " لال ابن عثٌمٌن:"

 :(ٔ)[، على لولٌنٕٗٙولد اختلؾ فً الضمٌر فً لوله : }فََمثَلُهُ{]البمرة:

                                                             

 .ٕٖٕ/ٕ( نمله أبو حٌان فً تفسٌره: ٔ)
 .ٕٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٕ)
 . ٕٖٕ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: ٖ)
 .ٕٖٕ/ٕالمحٌط:  ( انظر: تفسٌرالبحرٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٙ)
 . 5ٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٕٖٕ/ٕ(انظر: تفسٌرالبحر المحٌط: 1)
 .ٕٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .1ٔ٘/ٕ(:ص2ٕٗٗ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .1ٔ٘/ٕ(:ص2ٕٗ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .1ٔ٘/ٕ(:ص2ٕٗٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖٔ)
 .ٕٖٓ/ٗ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗٔ)
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فراده ضرب هللا لهلا األول: فالظاهر أنه عابد على }ٌُنِفُك َمالَه ِربَآَء النَّاِ { لمربه منه ، وإل 
المنافك المرابً ، أو الكافر المباهً ، المثل بصفوان علٌه تراب ، ٌظنه الظان أرضاً منبتة طٌبة 
، فإلا أصابه وابل من المطر ألهب عنه التراب ، فٌبمى صلداً منكشفاً ، وأخلؾ ما ظنه الظان ، 

على هلا الصفوان ، فإلا كان ٌوم  كللن هلا المنافك ٌرى النا  أن له أعماالً كما ٌُرى التراب
 المٌامة اضمحلت وبطلت ، كما ألهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب.

 .(ٕ)وهلا اختٌار الطبري
والثانً: ولٌل : الضمٌر فً }فََمثَلُهُ{ عابد على الماِنّ المإلي ، وأنه شبه بشٌبٌن أحدهما : 

وان علٌه تراب ، وٌكون لد عدل من خطاب إلى باللي ٌنفك ماله رباء النا  ، والثانً : بصف
 ؼٌبة ، ومن جمع إلى افراد.

 :(ٖ)[، فٌه وجهان ٕٗٙولوله تعالى:}َصْفَواٍن{]البمرة: 
ًَ بللن لصفابه أحدهما : أنه الحجر األمل  سُّمِ
(ٗ). 

لال الطبري: " الصفوان " واحٌد وجمٌع ، فمن جعله جمعًا فالواحدة " صفوانة " ، بمنزلة 
، كما لال :تمر ًّ ًّ ، وِصِف ة وتمر ونخلة ونخل، ومن جعله واحًدا ، جمعه " ِصْفوان ، وُصِف

 : (٘)الشاعر 
  ِ ًّ ِف ٌِْر َعلَى الصُّ  َمَوالُع الطَّ

، (1)، والضحان(2)، لاله ابن عبا (ٙ)و )الصفوان( هو)الصفا(، وهً الحجارة المل "
 .(ٗٔ)، ومماتل بن حٌان(ٖٔ)والحسن، (ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، والسدي(5)والربٌع

 والثانً : أنه أَْلٌَُن ِمَن الحجارة ، حكاه أبان بن تؽلب .
َفا ممصور كلُّه واحٌد" ْفوان والصَّ ْفواء أو الصَّ لال األصمعً: "الصَّ
(ٔ٘). 

ولرأ ابن المسٌب ، والزهري : )صفوان( بفتح الفاء ، لٌل : وهو شال فً األسماع. إنما بابه 

 .(ٙٔ)لؽلٌان والتروان ، وفً الصفات نحو : رجل صٌحان ، وتٌ  عدوانالمصادر : ك

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٕ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: ٔ)
 .ٖٕ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .5ٖٖ/ٔ، والنكت والعٌون: 5ٗٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٖٔٗ/ٗ، وتفسٌر البسٌط: 2٘٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٗ)
،  5ٕٗ، ومجال  ثعلب :  5ٓ:  ٓٔ، والمخصص  ٖ٘ٔ:  ٖالطابً، انظر: الجمهرة ( البٌت لؤلخلٌل ٘)

 ، واللسان )صفا( و )نفا( وكلهم رواه " متنٌه " إال ابن درٌد فإنه أنشده : 1:  ٕ، والمالً  5ٖٖ:  ٕوالحٌوان 
ِ ... ِمْن طُوِل إْشَراِفً على الّطِوّيِ  ًّ ًَّ من النَِّف  كؤّن َمتْنَ

اٌر من دلو المستمى . ومن روى " متنً " فكؤنه عنى أن األخٌل ٌصؾ نفسه . وأما من روى " والنفً : ما تط
متنٌه " ، فإنه عنى ؼٌره . وهو األصح فٌما أرجح ، ولد لال األزهري : " هلا ساق كان أسود الجلدة ، استمى 

إلا صح للن ، كانت رواٌة من ببر ملح ، فكان ٌبٌض نفً الماء على ظهره إلا ترشش . ألنه كان ملًحا " . ف
البٌت اللي ٌلٌه " من طول إشراؾ " بؽٌر ٌاء اإلضافة ، ومعنى الشعر أشبه بما لال األزهري ، لتشبٌهه فً 

 البٌت الثالث . و " الطوي " الببر المطوٌة بالحجارة .
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .5ٕ٘/٘(:صٕ٘ٓٙ، و)1ٕ٘/٘(:ص2ٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٕ٘/٘(:ص1ٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .1ٔ٘/ٕ(:ص2ٗ2ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)1ٕ٘/٘(:ص5ٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .1ٔ٘/ٕ(:ص2ٗ2ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)5ٕ٘/٘(:صٓ٘ٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1ٔ٘/ٕ(:ص2ٗ2ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)5ٕ٘/٘(:صٔ٘ٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٔ٘/ٕ(:ص2ٗ2ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .1ٔ٘/ٕ(:ص2ٗ2ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٔ)
 .1ٔ٘/ٕ(:ص2ٗ2ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗٔ)
/ ٗ، "اللسان" 12ٕ - 1ٕٙ)مادة: صفا(، وٌنظر فً المادة نفسها: "المفردات"  ٕٕٕٓ/ ٕ("تهلٌب اللؽة" ٘ٔ)

ٕٗٙ1 - ٕٗٙ5. 
 .ٕٖٕ/ٕالبحر المحٌط: ( أنظر: ٙٔ)
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 .(ٕ)ووهم من فتحها" (ٔ)لال ابن حجر:} َصْفَوان{، " أي: صخرة ملساء بإسكان الفاء
[، أي: "فإِلا أصابه مطر شدٌد ألهب ٕٗٙلوله تعالى: }فَؤََصابَهُ َواِبٌل فَتََرَكهُ َصْلداً{]البمرة: 

 .(ٖ)صلداً أمل  لٌ  علٌه شًء من الؽبار أصبلً"عنه التراب فٌبمى 
 .(ٗ)أخرج الطبري " عن ابن عبا  : }فتركه صلًدا{ لال : تركها نمٌة لٌ  علٌها شًء"

 .(2)، ولتادة(ٙ)، والضحان(٘)وروي نحوه عن السدي
لال ابن كثٌر: " أي : فترن الوابل للن الصفوان صلًدا ، أي  : أمل  ٌابًسا ، أي : ال شًء 

ٌه من للن التراب ، بل لد لهب كله ، أي : وكللن أعمال المرابٌن تلهب وتضمحل عند هللا، عل
 .(1)وإن ظهر لهم أعمال فٌما ٌرى النا  كالتراب "

لال الصابونً: " كللن هلا المنافك، ٌظن أن له أعماالً صالحة فإِلا كان ٌوم المٌامة اضمحلت 
 .(5)ولهبت"

لوله : }ٌا أٌها اللٌن آمنوا ال تبطلوا صدلاتكم بالمن واأللى{  أخرج الطبري بسنده " عن لتادة
فمرأ حتى بلػ : }على شًء مما كسبوا{، فهلا مثل ضربه هللا ألعمال الكفار ٌوم المٌامة ٌمول : ال 
ٌمدرون على شًء مما كسبوا ٌومبل ، كما ترن هلا المطر الصفاةَ الحجَر لٌ  علٌه شًء ، أنمى 

 .(ٓٔ)ما كان علٌه"
، وابن (٘ٔ)، وابن جرٌج(ٗٔ)، وابن عبا (ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)وروي نحوه عن الربٌع

 .(ٙٔ)ٌد
                                                             

، الصحاح للجوهري: 5ٕٕ/ٖ، معجم مماٌٌ  اللؽة البن فار : 5ٕٗ/ٕٔ( انظر: تهلٌب اللؽة لؤلزهري: ٔ)
، 2ٖٗ/ٔ، معانً المرآن للزجاج: 1ٕ/ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٕٓٙ/5ٔ، تاج العرو  للزبٌدي: ٕٔٓٗ/ٙ

أ، المحرر 25ٔ/ٔأ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 5٘ٔ/ٔ، البسٌط للواحدي: ٕٗ٘-ٖٕ٘/٘جامع البٌان للطبري: 
. ولد اختلؾ فً كون صفوان مفرد أو جمع، فمٌل: مفرد، وهو ظاهر لول الحافظ ٖٗٔ/ٕالوجٌز البن عطٌة: 

هنا، ولال به الكسابً، ورده المبرد، ولٌل: جمع، وهو لول األكثر ولال به الطبري، ولٌل: اسم جن  وهو 
إل لال: )والجٌد أن ٌمال: هو جن  ال جمع، ولللن عاد الضمٌر إلٌه بلفظ اإلفراد فً  اختٌار أبً البماء العكبري

، جامع ٕٔٔ/ٔ، إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: 1ٕ/ٔلوله: )َعلٌَه تَُراٌب(. انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة: 
، الدر ٕٖٓ/ٕان: ، البحر المحٌط ألبً حٌٖٗٔ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٕ٘/٘البٌان للطبري: 
 ، وؼٌرها. 2ٖٙ/ٔالمصون للسمٌن: 

، لَكر الفتح لؽة جمع من أهل العلم، وهً لراءة سعٌد بن المسٌب والزهري، انظر: المحرر ٖ٘ٔ( الهدي: ٕ)
، الدر ٕٖٓ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 1ٖٔ-2ٖٔ/ٔ، المحتسب البن جنً: ٖ٘ٔ/ٕالوجٌز البن عطٌة: 
، ولد نمل الزبٌدي فً تاج العرو : ٕٔٔ/ٔمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ، إ2ٖٙ/ٔالمصون للسمٌن: 

 لول الحافظ هنا.  ٕٓٙ/5ٔ
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
(: ٕٙٓٙ، ولوله )ٖٓ٘/٘(: ص5٘ٓٙ، ولوله)ٖٓ٘-5ٕ٘/٘(: ص1٘ٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)

 .ٖٓ٘/٘ص
، والمعجم الكبٌر 2ٔ٘/ٕ(:ص2ٖٕٗ، وابن ابً حاتم)5ٕ٘/٘(:ص2٘ٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)

 (.ٙٔٔٔللطبرانً)
، ولفظه)فتركه جلدا(، وفً تفسٌر ابن أبً ٖٓ٘/٘(:صٓٙٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)

 ، لفظه)فتركه ٌابسا خاسبا ال ٌنبت شٌبا(.1ٔ٘/ٕ(:ص2ٗ5ٕحاتم)
 .ٖٓ٘/٘(:صٔٙٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٗٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .2ٕ٘-ٕٙ٘/٘(:صٓٗٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٕ٘/٘(:صٔٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٕ٘/٘(:صٕٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٕ٘/٘(:صٖٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .2ٕ٘/٘(:صٗٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .2ٕ٘/٘(:ص٘ٗٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .1ٕ٘/٘(:صٙٗٓٙالطبري)(انظر: تفسٌر ٙٔ)
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لال الشوكانً: " مثل هللا سبحانه هلا المنفك بصفوان علٌه تراب ٌظنه الظان أرضا منبتة طٌبة 
 فإلا أصابه وابل من المطر ألهب عنه التراب وبمً صلدا أي أجرد نمٌا من التراب اللي كان
علٌه فكللن هلا المرابً فإن نفمته ال تنفعه كما ال ٌنفع المطر الوالع على الصفوان اللي علٌه 

 .(ٔ)تراب"
، ٌمال: َوبَلَِت السماُء تَبُِل َوْببًل، وأرض َمْوبُولَةٌ: أصابها (ٗ()ٖ)العظٌم (ٕ)و)الوابل(: المطر الشدٌد

 : (ٙ)، كما لال أمرإ المٌ (٘)وابل
 َحاَها َواِبٌل        َسالِطُ األْكنَاِؾ َواٍه ُمْنَهِمرُ َساَعةً ثُمَّ اْنتَ 

 .(2)[، من لا، ٌعنً: شدٌدا"ٙٔلال األخفش : " ولوله }أخلا وبٌبل{ ]المزمل : 
 .(1)لال المرطبً: " وضرب وبٌل ، وعلاب وبٌل أي شدٌد"

ْلد(: األملُ  الٌاب  و)الصَّ
، ٌمال: َحَجٌر صْلُد، وجبٌن صْلٌد: إلا كان برالًا أمل ، وأرض (5)

صلد: ال تنبت شٌبًا كالحجر الصلد، ومن للن ٌمال للمدر الثخٌنة البطٌبة الؽلً : " لِْدٌر َصلود " ، 
ا  " ولد َصلدت تْصلُُد ُصلوًدا ، ومنه لول تؤبط شرا
(ٔٓ): 

ةٍ     ٌِْر أْعَزلِ       َولَْسُت بِِجْلٍب ِجْلِب َرْعٍد َولِرَّ  َوال بَِصفًا َصْلٍد َعِن الَخ

                                                             

 . 1ٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: ٔ)
 . ٖٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 . لال: " وهو المطر الشدٌد العظٌم".ٕٗ٘/٘( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
: " عن عكرمة، فً لوله: فؤصابه وابل والوابل: المطر فلهب بما 1ٔ٘/ٕ( ص2ٗ1ٕ( أخرج ابن أبً حاتم)ٗ)

منبه والسدى وعطاء الخرسانً والحسن والربٌع بن أن  ومماتل بن حٌان ولتادة علٌه، وروي عن وهب بن 
 نحو للن، ؼٌر أن الربٌع بن أن  ولتادة لاال: المطر الشدٌد".

 )مادة: وبل(. 2٘٘ٗ/ 1، "اللسان" ٕٙ٘، "المفردات" 1ٕ5ٖ/ ٗ(ٌنظر فً وبل: "تهلٌب اللؽة" ٘)
، وؼٌرهما كثٌر . وهو من أبٌات روابع ، فً صفة المطر  25، وطبمات فحول الشعراء :  5ٓ(دٌوانه : ٙ)

ي ، َوتَِدرّْ   والسٌل أولها : ِدٌَمةٌ َهْطبلَُء فٌَِها َوَطٌؾ ... َطبََك األَْرِض تََحرَّ
ثم لال بعد للٌل : " ساعة " أي فعلت للن ساعة ، " ثم انتحاها " أي لصدها ، والضمٌر فٌه إلى " الشجراء " 

ا شدًٌدا ، كؤن نواحٌه تتهدم على الشجراء . "  فً بٌت سباق . و " سالط األكناؾ " ، لد دنا من األرض دنوا
 منهمر " : متتابع متدفك . والرأ تمام للن فً شرح الطبمات .

 .ٕٓٓ/ٔ( معانً المرآن: 2)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 1)
 [.ٖٖٔ/ٖ(لال النماش : "األصلد: األجرد بلؽة هلٌل".]تفسٌر المرطبً: 5)
(ثابت بن جابر بن سفٌان الفهمً أبو زهٌر، من شعراء الصعالٌن، وأحد لصوص العرب المؽٌرٌن، اشتهر ٓٔ)

ا؛ ألنه تؤبط سٌفا وخرج، فمٌل ألمه: أٌن هو  فمالت: تؤبط  بسرعة العدو حتى إن الخٌل ال تلحمه، وسمً تؤبط شرا
 .1٘ٔ/ ٔ، "وسمط البللً" 5ٖ/ ٔشرا وخرج، ولٌل ؼٌر للن. ٌنظر "الشعر والشعراء" 

والبٌت فً اللسان )جلب( )عزل( ، وؼٌرهما، الجلب )بكسر الجٌم أو ضمها وسكون البلم( : هو السحاب 
المعترض تراه كؤنه جبل ، وٌمال أًٌضا : هو السحاب الرلٌك اللي ال ماء فٌه . ورواٌة الطبري فً المخطوطة 

المر )بضمها( : البرد الشدٌد ، ٌمول : لست امرًءا خالٌا من الخٌر تمتضً المعنى األول : والمرة )بكسر الماؾ( و
، بل مطٌفًا باأللى ، كهلا السحاب المخٌل المتراكم ، مخٌؾ برعده ، وٌللغ ببرده ، وال ؼٌث معه . أما رواٌة 
إلا اللسان وؼٌره ، فشرحها على معنى السحاب الرلٌك جٌد . ولوله : " أعزل " من " عزل الشًء ٌعزله " 

نحاه جانبًا وأبعده ، كما سموا الزمل المنمطع المنفرد المنعزل " أعزل " ، فهو من صمٌم مادة اللؽة ، وإن لم 
ٌؤتوا علٌه فً كتب اللؽة بشاهد . وهلا شاهده ببل شن . أما لوله فً الرواٌة األخرى " معزل " فهو بمعنى للن 

ر مٌمً من للن ، جاء صفة ، كما لالوا : " رجل عدل أًٌضا : معتزل عن الخٌر ، أو معزول عنه . وهو مصد
" ، وكما لالوا " فبلن شاهد ممنع " أي رضا ٌمنع به ، مصدر مٌمً من " لنع " ، وهلا بٌان ال تجده فً كتب 

 [.ٕ٘٘/٘اللؽة فمٌده واحفظه .]انظر: حاشٌة الطبري: 
/ ٘، "لسان العرب" 22٘ٔ/ ٕالثعلبً" ، "تفسٌر ٙٙ/ ٖ، وفً "تفسٌر الطبري" 2ٗٔ( البٌت فً "دٌوانه" ٙ)

)عزل( والجلب: هو السحاب المعترض، تراه كؤنه جبل، والمعنى: لست برجل ال نفع فٌه، ومع للن فٌه  5ٖٕٓ
، وال مطر فٌه. ٌنظر "لسان العرب"   )جلب(. 5ٗٙ/ ٕألى كالسحاب اللي فٌه رٌح ولِرٌّ
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، وهو من األَرضٌن (ٔ)و)الصلد( من الحجارة : الصلب اللي ال شًء علٌه من نبات وال ؼٌره 
 :  (ٕ)ما ال ٌنبت فٌه شًء ، وكللن من الرإو  ،كما لال رإبة

اَق أَْصبلِد الَجبٌِنِ  ِه      بَرَّ ا َرأَتْنًِ َخلََك الُمَموَّ  األْجلَِه  لَمَّ
 :(ٖ)ولال بعض بنً أسد فً األرض الصلدة

 وإنًِّ ألرجو الَوْصَل منِن َكما َرَجا    َصَدى الَجْوِؾ ُمْرتَاًدا كداه ُصلود 
ْنُد وأصلد: إلا لم ٌْوِر ناًرا   .(ٗ)فموله )صلود(: جمُع َصْلد، وأصله من لولهم: َصلََد الزَّ

لعمل المنافك وعمل المنّان المولي، ٌعنى: أن  لال الواحدي: "وهلا مثل ضربه هللا تعالى
النا  ٌرون فً الظاهر أن لهإالء أعمااًل كما ٌُرى التُراُب على هلا الصفوان، فإلا كان ٌوم 
المٌامة اضمحل كله وبطل؛ ألنه لم ٌكن هلل، كما ألهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب، 

اللي أزاله المطر عن الصفا، كللن هإالء فً العمل  فبل ٌمدر أحد )من الخلك( على للن التراب
 .(٘)اللي حبط، إلا لدموا على ربهم لم ٌجدوا شٌبًا"

ولال الماضً عبد الجبار : "لكر تعالى لكٌفٌة إبطال الصدلة بالمّن واأللى مثلٌن ، فمثله أوالً 
، ألن إبطال نفمة هلا  بمن ٌنفك ماله رباء النا  ، وهو مع للن كافر ال ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر

ً بالصفوان  المرابً الكافر أظهر من بطبلن أجر صدلة من ٌتبعها بالمّن واأللى. ثم مثله ثانٌا
اللي ولع علٌه تراب وؼبار. ثم إلا أصابه المطر الموي فٌزٌل للن الؽبار عنه حتى ٌصٌر كؤنه 

ب اللي ولع على الصفوان ، ما علٌه تراب وال ؼبار أصبلً ، لال : فكما أن الوابل أزال الترا
فكلا المّن واأللى ٌجب أن ٌكونا مبطلٌن ألجر اإلنفاق بعد حصوله ، وللن صرٌح المول فً 

 .(ٙ)اإلحاطة والتكفٌر"
 :(2)[، وجهانٕٗٙوفً عود الضمٌر فً لوله تعالى:} فَؤََصابَهُ{]البمرة:

 األول: عابد على الصفوان.

 التراب.والثانً: ولٌل: ٌحتمل أن ٌعود على 
[، فعابد على الصفوان، "وهله الجملة ٕٗٙوأما الضمٌر فً لوله تعالى: } فَتََرَكهُ {]البمرة:

جعل فٌها العمل الظاهر : كالتراب ، والماّن المإلي ، أو المنافك كالصفوان ، وٌوم المٌامة 
ال آخر ، وهو أن كالوابل ، وعلى لول المعتزلة : المّن واأللى كالوابل، ولال المفال : وفٌه احتم

أعمال العباد لخابر لهم ٌوم المٌامة ، فمن عمل بإخبلص فكؤنه طرح بلراً فً أرض طٌبة ، فهو 
ٌتضاعؾ له وٌنمو ، أال ترى أنه ضرب المثل فً للن بجنة فوق ربوة   فهو ٌجده ولت الحاجة 

                                                             

للنحا :  ، معانً المرآن52المرآن البن لتٌبة:  ، تفسٌر ؼرٌب1ٕ/ٔ(انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٔ)
، الدر ٕٖٓ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 5٘ٔ/ٔأ، البسٌط للواحدي: 25ٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 5ٕٓ/ٔ

 ، وؼٌرها. ٖ٘ٔ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 1ٖٙ/ٔالمصون للسمٌن: 
مادة: صلد، والضمٌر فً " رأتنً  1ٕٔٗ/ ٗللسان" ، "إٗٔ/ ٕٔ، ولكره فً "تهلٌب اللؽة" ٘ٙٔ(دٌوانه : ٕ)

" إلى صحابته التً لكرها فً أول الشعر و " خلك " : بال . و " المموه " ٌمال : : وجه مموه " أي مزٌن بماء 
الشباب ، ترلرق شبابه وحسنه . ولوله " خلك المموه " ، بحلؾ " الوجه " الموصوؾ بللن . ٌمول : لد بلً 

" أصبلد الجبٌن " ، ٌعنً أن جبٌنه لد زال شعره ، فهو ٌبرق كؤنه صفاة ملساء ال نبات علٌها . شبابً وأخلك . 
و " األجله " . األنزع اللي انحسر شعره عن جانبً جبهته وممدم جبٌنه ، وللن كله بعد أن كان كما وصؾ 

ِ الشَّبَاِب األَْبلَهِ  ًّ  نفسه : بَْعَد ؼَُدانِ
كان بٌنه وبٌنها فً شبابه ما كان ، ولٌت شعري مالا كان ٌبؽً رإبة منها ، ولد فاستنكرته صاحبته ، بعد ما 

 صار إلى المصٌر اللي وصؾ نفسه! ! .
، وهو من شواهد الواحدي فً ٘ٙٔ/ ٕ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت ؼٌر منسوب فً "دٌوان الحماسة" ٖ)

 .ٗٔٗ/ٗتفسٌره: 
، وانظر: تفسٌر البسٌط: 1ٕٔٗ/ ٗ، "اللسان" 15ٕلمفردات" ، "إٕٗٓ/ ٕ(ٌنظر فً صلد: "تهلٌب اللؽة" ٗ)
ٗ/ٖٗٔ-ٗٔٗ. 
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٗ(تفسٌر البسٌط: ٘)
 .ٕٖٕ/ٕ( نمله عنه أبو حٌان فً تفسٌره: ٙ)
 .ٕٖٕ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: 2)
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ال ٌنمو فٌه شًء ، إلٌه. وأما المان والمإلي والمنافك ، فكمن بلر فً الصفوان ال ٌمبل بلراً و
علٌه ؼبار للٌل أصابه جود فبمً مستودع بلر خالٌاً ، فعند الحاجة إلى الزرع ال ٌجد فٌه 

 .(ٔ)شٌباً"
 

ا َكَسبُواْ{]البمرة: مَّ ٍء ّمِ ًْ [، " أي ال ٌنتفعون بما فعلوه رٌاء ٕٗٙلوله تعالى:}الَّ ٌَْمِدُروَن على َش
 .(ٕ)وال ٌجدون له ثوابا"
 .(ٖ)ي: على ثواب شًء"لال الواحدي: " أ

لال المرطبً: " ٌعنً المرابً والكافر والمان، على االنتفاع بثواب شًء من إنفالهم.. فعبر 
 .(ٗ)عن النفمة بالكسب ، ألنهم لصدوا بها الكسب"

 .(٘)لال الصابونً: أي: "ال ٌجدون له ثواباً فً اآلخرة فبل ٌنتفع بشًٍء منها أصبلً"
 .(ٙ)ول هللا: }ال ٌمدرون على شًء مما كسبوا{، ٌعنً به: نفماتهم"وروي "مماتل بن حٌان فً ل

 لال ابن ابً حاتم:" أنهم ال ٌإجرون علٌها، وال تنفعهم ٌوم المٌامة
، وكان مماتل، ما فسر فسره عن رجال من التابعٌن، منهم الضحان بن مزاحم، وجابر بن 

 .(2)زٌد"
 ٌمدرون على شًء مما كسبوا{، ٌومبل، كما وأخرج ابن ابً حاتم " عن الربٌع، فً لوله: }ال

 .(1)ترن المطر الصفا نمٌا، لٌ  علٌه شًء"
 .(5)ثم لال: "وروي عن لتادة، نحو لول الربٌع"

 :(ٓٔ)[، على وجهٌنٖٗٙولد اختلؾ أهل اللعلم فً الضمٌر فً لوله } ٌَْمِدُروَن {]البمرة:
تُْبِطلُوا َصَدلَـاتِكُم{ وٌكون من باب األول: لٌل : هو عابد على المخاطبٌن فً لوله : }ال 

االلتفات ، إل هو رجوع من خطاب إلى ؼٌبة ، والمعنى : أنكم إلا فعلتم للن لم تمدروا على 

االنتفاع بشًء مما كسبتم ، وهلا فٌه بعد. ولٌل : هو عابد على }َكالَِّلى ٌُنِفُك{ ألن : كاللي جن  
ِفُك َمالَه ِربَآَء النَّاِ  َوال ٌُْإِمُن{ فؤفرد الضمٌر ، ولن أن ، فلن أن تراعً لفظه كما فً لوله : }ٌُن

آ أََضآَءْت َما َحْولَهُ{ ثم  تراعً المعنى ، ألن معناه جمع ، وصار هلا }َكَمثَِل الَِّلى اْستَْولََد َناًرا فَلَمَّ
ُ بِنُوِرِهْم{ .  لال : }لََهَب َّللاَّ

لفظ : اللي ، وهلا هو مهٌع كبلم العرب ، ولو  لال ابن عطٌة : "ولد انحمل الكبلم لبل على
 .(ٔٔ)انحمل أوالً على المعنى لمبح بعد أن ٌحمل على اللفظ"

والثانً: لٌل : هو عابد على معلوم ؼٌر ملكور المعنى ال ٌمدر أحد من الخلك على االنتفاع 
بللن البلر الملمى فً للن التراب اللي على الصفوان ، ألنه زال للن التراب وزال ما كان فٌه ، 

على فكللن المان والمإلي والمنافك ، ال ٌنتفع أحد منهم بعمله ٌوم المٌامة. ولٌل : هو عابد 
المرابً الكافر أو المنافك ، أو على المان ، أي : ال ٌمدرون على االنتفاع بثواب شًء من إنفالهم 
، وهو كسبهم ، عند حاجتهم إلٌه ، وعبروا عن النفمة بالكسب ألنهم لصدوا بها الكسب ، وهلا 

                                                             

 .ٖٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٔ)
 .1ٕ٘/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 .٘ٔٗ/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٖٖٔ/ٖ ( تفسٌر المرطبً:ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٘)
 .5ٔ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .5ٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌره: 2)
 .5ٔ٘/ٕ(:ص2ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)1)
 .5ٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: 5)
 .ٖٕٗ-ٖٖٕ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: ٓٔ)
  .1٘ٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
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نثُوًرا{ ولوله : }أَْعَمـالُُهْم َكَرَماٍد كموله تعالى : }َولَِدْمنَآ إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَـاهُ هَ  َبآًء مَّ
ٌُح فًِ ٌَْوٍم َعاِصٍؾ{ اآلٌة.  اْشتَدَّْت بِِه الِرّ

[، أي "ال ٌهدٌهم إِلى طرٌك الخٌر ٕٗٙلوله تعالى: }وهللا الَ ٌَْهِدي الموم الكافرٌن{]البمرة:
 .(ٔ)والرشاد"

توفٌك؛ أما هداٌة الداللة فإنه سبحانه لم  أي ال ٌهدي سبحانه الكافرٌن هداٌة لال ابن عثٌمٌن:"
ٌََدع أمة إال بعث فٌها نبٌاً؛ لكن الكافر ال ٌوفمه هللا لمبول الحك؛ و} الكافرٌن { أي اللٌن حمت 
علٌهم كلمة هللا، كما لال تعالى: }إن اللٌن حمت علٌهم كلمة ربن ال ٌإمنون * ولو جاءتهم كل آٌة 

 . (ٕ)["52، 5ٙ حتى ٌروا العلاب األلٌم{ ]ٌون :
 :(ٖ)[، فٌه وجهانٕٗٙولوله تعالى: }وهللا الَ ٌَْهِدي الموم الكافرٌن{]البمرة:

 األول: لال أبو إسحاق: أي: ال ٌجعلهم بكفرهم مهتدٌن.
 .(ٗ)لال أبو حٌان:" ٌعنً الموافمٌن على الكفر ، وال ٌهدٌهم فً كفرهم بل هو ضبلل محض"

الحك فً نفماتهم وؼٌرها ، فٌوفمهم لها ، وهم للباطل ولال الطبري: " ال ٌسّددهم إلصابة 
 .(٘)علٌها مإثرون ، ولكنه ٌتركهم فً ضبللتهم ٌعمهون"

 .(ٙ)والثانً: ولٌل: "ال ٌجعل جزاءهم على كفرهم أن ٌهدٌهم"
 .(2)لال أبو حٌان: " وفً هلا ترجح لمن لال : إن ضرب المثل عابد على الكافر"

 
 الفوابد:

اآلٌة: تحرٌم المن، واأللى فً الصدلة؛ لموله تعالى: } ال تبطلوا صدلاتكم بالمن من فوابد  - ٔ
 واأللى {.

ومنها: ببلؼة المرآن، حٌث جاء النهً عن المّن، واأللى بالصدلة بهله الصٌؽة التً  - ٕ

 ً ال تَُمنّوا، وال تإلوا »من  توجب النفور؛ وهً: } ال تبطلوا صدلاتكم {؛ فإنها أشد ولعا
 «.لةبالصد
ومنها: أن المن واأللى بالصدلة ٌبطل ثوابها؛ لموله تعالى: } ال تبطلوا صدلاتكم بالمن  - ٖ

 واأللى {.
ومنها: أن المن واأللى بالصدلة كبٌرة من كبابر اللنوب؛ وجه للن: ترتٌب العموبة على  - ٗ

ُرتب علٌه  كل لنب»اللنب ٌجعله من كبابر اللنوب؛ ولد لال شٌخ اإلسبلم فً حد الكبٌرة: 
؛ وهلا فٌه «عموبة خاصة، كالبراءة منه، ونفً اإلٌمان، واللعنة، والؽضب، والحد، وما أشبه للن

عموبة خاصة؛ وهً إبطال العمل؛ وٌإٌد للن ما ثبت فً صحٌح مسلم من حدٌث أبً لر رضً 
ٌنظر إلٌهم وال ٌزكٌهم ولهم علاب  ثبلثة ال ٌكلمهم هللا ٌوم المٌامة وال» :هللا عنه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال

 .(ٔ)«ألٌم: المسبل، والمنان، والمنفك سلعته بالحلؾ الكالب
ومنها: أن المّن واأللى بالصدلة مناؾ لكمال اإلٌمان؛ لموله تعالى: } ٌا أٌها اللٌن آمنوا ال  - ٘

؛ وإلا فعلتموه إن ممتضى إٌمانكم أال تفعلوا للن»تبطلوا صدلاتكم بالمن واأللى {؛ كؤنه ٌمول: 
 «.صار منافٌاً لهلا الوصؾ، ومنافٌاً لكماله

                                                             

 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .2ٖٗ/ ٔ. ومعانً المرآن" ٘ٔٗ/ٗ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٖٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٗ)
 .ٕٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٖٗ/ ٔ(معانً المرآن" ٙ)
 .ٖٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: 2)

: بٌان ؼلظ تحرٌم إسبال اإلزار والمن بالعطٌة...، حدٌث رلم ٙٗ، كتاب اإلٌمان، باب 5ٙٙأخرجه مسلم ص (ٔ)
ٕ5ٖ [ٔ2ٔ ]ٔٓٙ. 



ٔ21 

 

ومنها: تشبٌه المعمول بالمحسو  لٌمربه إلى اللهن؛ لموله تعالى: } فمثله كمثل صفوان...  - ٙ
 { إلخ.
ومنها: تحرٌم مراءاة النا  بالعمل الصالح؛ لموله تعالى: } كاللي ٌنفك ماله رباء النا   - 2

 والتسمٌع بما ٌمال. -كاألفعال  -ءاة؛ والفرق بٌنهما أن المراءاة فٌما ٌُرى {؛ والتسمٌع كالمرا
ومنها: أن من راءى النا  بإنفاله ففً إٌمانه باهلل، وبالٌوم اآلخر نمص؛ لموله تعالى: }  - 1

وال ٌإمن باهلل وال بالٌوم اآلخر {؛ ألن اللي ٌرابً لو كان مإمناً باهلل حك اإلٌمان لجعل عمله هلل 
خالصاً هلل؛ ولو كان ٌإمن بالٌوم اآلخر حك اإلٌمان لم ٌجعل عمل اآلخرة للدنٌا؛ ألن مراءاة 
النا  لد ٌكسب بها اإلنسان جاهاً فً الدنٌا فمط؛ مع أنه ال بد أن ٌتبٌن أمره؛ وإلا تبٌن أنه مراٍء 

 نزلت لٌمته فً أعٌن النا ؛ ٌمول الشاعر:
به فإنن عاري أنت ال تظن أنن إلا راءٌت النا  أنن  ثوب الرٌاء ٌشؾ عما تحته فإلا اكتسٌت

ستبمى مخادعاً لهم؛ بل إن هللا سبحانه وتعالى سٌظهر للن؛ ما أسر إنسان سرٌرة إال أظهرها هللا 
 سبحانه على صفحات وجهه، وفلتات لسانه.

 ومن فوابد اآلٌة: إثبات الٌوم اآلخر؛ وهو ٌوم المٌامة. - 5
ن فً التشبٌه؛ ألنن إلا طابمت بٌن المشبه، والمشبه به، وجدت بٌنهما ومنها: ببلؼة المرآ - ٓٔ

 مطابمة تامة.
ومنها: إثبات كون المٌا  دلٌبلً صحٌحاً؛ وجه للن: التمثٌل، والتشبٌه؛ فكل تمثٌل فً  - ٔٔ

 المرآن فإنه دلٌل على المٌا ؛ ألن الممصود به نمل حكم هلا المشبه به إلى المشبه.
الرٌاء مبطل للعمل؛ وهو نوع من الشرن؛ لموله تعالى فً الحدٌث المدسً: ومنها: أن  - ٕٔ
؛ فإن (ٕ)«أنا أؼنى الشركاء عن الشرن؛ من عمل عمبًل أشرن فٌه معً ؼٌري تركته وشركه»

لصد بعمله إلا رآه النا  أن ٌتؤسى النا  به، وٌسارعوا فٌه فهً نٌة حسنة ال تنافً اإلخبلص؛ 

؛ وفً (ٔ)«إنما صنعت هلا لتؤتموا بً، ولتعلَّموا صبلتً» صلى على المنبر، ولال: ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
من سن فً »؛ وهو داخل فً لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: (ٕ)«لتؤخلوا مناسككم»الحج كان )ص( ٌمول: 

 .(ٖ)«اإلسبلم سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى ٌوم المٌامة
آلٌة: اإلشارة إلى تحسر هإالء عند احتٌاجهم إلى العمل، وعجزهم عنه؛ ومن فوابد ا - ٖٔ

لموله تعالى: } ال ٌمدرون على شًء مما كسبوا {؛ وعجز اإلنسان عن الشًء بعد محاولة المدرة 
علٌه أشد حسرة من عدمه بالكلٌة؛ ألم تر إلى لوله تعالى: }أفرأٌتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم 

[ ؛ وكونه حطاماً ٌنظرون إلٌه أشد ٘ٙ - ٖٙ* لو نشاء لجعلناه حطاماً{ ]البمرة: نحن الزارعون 
حسرة من كونه لم ٌنبت أصبلً؛ ولوله تعالى: }أفرأٌتم الماء اللي تشربون * أأنتم أنزلتموه من 

[ ؛ وكونه بٌن أٌدٌهم أجاجاً 2ٓ - 1ٙالمزن أم نحن المنزلون * لو نشاء جعلناه أجاجاً{ ]الوالعة: 
 ٌستسٌؽون شربه أشد مما لو لم ٌوجد أصبلً؛ واإلنسان العالل ٌجعل العمل هلل: هلل؛ والعمل ال

للنا : للنا ؛ أنا لد أحب أن أخرج للنا  فً ثوب جمٌل: ال بؤ  أن أتجمل لٌرانً النا  على 
ه هله الحال؛ لكن أصلً لٌرانً النا  أصلً: ال ٌصح؛ ألن العمل هلل ٌجب أن ٌكون هلل ال ٌشارك

 فٌه أحد.

                                                             
 .51ٕ٘[ ٙٗ] 2ٗ2٘: تحرٌم الرٌاء، حدٌث رلم ٗ، كتاب الزهد، باب 5٘ٔٔأخرجه مسلم ص (ٕ)
؛ وأخرجه مسلم 5ٔ2ث رلم : الخطبة على المنبر، حدٌٕٙ، كتاب الجمعة، باب 2ٕأخرجه البخاري ص (ٔ)
: جواز الخطوة والخطوتٌن فً الصبلة ... ، حدٌث رلم ٓٔ، كتاب المساجد ومواضع الصبلة، باب 2ٕٙص

ٕٔٔٙ [ٗٗ ]٘ٗٗ. 
 2ٖٖٔ: استحباب رمً جمرة العمبة ٌوم النحر راكباً حدٌث رلم ٔ٘، كتاب الحج، باب 15ٖأخرجه مسلمص (ٕ)
[ٖٔٓ ]ٕٔ52. 

 ٖٕٔ٘: الحث على الصدلة ولو بشك تمرة ... ، حدٌث رلم ٕٓاب الزكاة، باب ، كت1ٖ1أخرجه مسلم ص (ٖ)
[ٙ5 ]ٔٓٔ2. 
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ومن فوابد اآلٌة: أن من لضى هللا علٌه بالكفر ال تمكن هداٌته؛ لموله تعالى: } وهللا ال  - ٗٔ
ٌهدي الموم الكافرٌن {؛ فإن للت: كٌؾ تجمع بٌن هلا وبٌن الوالع من أن هللا سبحانه وتعالى 

هللا؛ فؤما من حمت هدى لوماً كافرٌن كثٌرٌن  فالجواب أن من هدى هللا لم تكن حمت علٌهم كلمة 
علٌه كلمة هللا فلن ٌُْهدى، كما لال تعالى: }إن اللٌن حمت علٌهم كلمة ربن ال ٌإمنون * ولو 

 [ .52، 5ٙجاءتهم كل آٌة حتى ٌروا العلاب األلٌم{ ]ٌون : 
ومنها: أن المنافك كافر؛ لموله تعالى: } وهللا ال ٌهدي الموم الكافرٌن { بعد أن لكر ما  - ٘ٔ
بصفة المنافك؛ وهو اللي ٌنفك ماله رباء النا ، وال ٌإمن باهلل، والٌوم اآلخر؛ وهلا ٌتعلك 

ً على المنافمٌن؛ وال رٌب أن المنافمٌن كفار ولكن هل  -وإن تظاهروا باإلسبلم  - ٌنطبك تماما
؛ نعاملهم معاملة الكفار  الجواب: ال نعاملهم معاملة الكفار؛ ألن أحكام الدنٌا تجري على الظاهر
وأحكام اآلخرة تجري على الباطن والسرابر، كما لال تعالى: }أفبل ٌعلم إلا بعثر ما فً المبور * 

ل ما فً الصدور{ ]العادٌات:  [ ؛ 5[ ، ولال تعالى: }ٌوم تبلى السرابر{ ]الطارق: ٓٔ، 5وحّصِ
وكان  وألنه لو عومل النا  فً الدنٌا على السرابر لكان فً للن تكلٌؾ ما ال ٌطاق من وجه؛

فً للن الفوضى التً ال نهاٌة لها من وجه آخر؛ أما تكلٌؾ ما ال ٌطاق فؤلننا ال نعلم ما فً 
صدور النا ؛ فبل ٌمكن أن نحكم علٌه؛ وأما الفوضى فؤلنه ٌستطٌع كل ظالم له والٌة أن ٌعالب 

 فً لتل المنافمٌن هلا الرجل، أو ٌعدم هلا الرجل بحجة أنه مبطن للكفر؛ ولما استإلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٗ)«ال ألتلهم؛ ال ٌتحدث النا  أن دمحماً ٌمتل أصحابه»لال: 

 المرآن
ِ َوتَثْبٌِتًا ِمْن أَْنفُِسِهْم َكَمثَِل َجن ٍة بِ  َرْبَوٍة أََصابََها }َوَمثَُل ال ِذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهُم اْبتِغَاَء َمْرَضاِت ّللا 

ُ ِبَما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر )َوابٌِل فَآتَْت أُكُ  ٌِْن فَِإْن لَْم ٌُِصْبَها َوابٌِل فََطلٌّ َوّللا  ({ ]البمرة : ٕ٘ٙلََها ِضْعفَ
ٕٙ٘] 

 التفسٌر:
ومثل اللٌن ٌنفمون أموالهم طلبًا لرضا هللا واعتماًدا راسًخا بصدق وعده، كمثل بستان عظٌم 

ثمراته، وإن لم تسمط علٌه األمطار بؤرض عالٌة طٌبة هطلت علٌه أمطار ؼزٌرة، فتضاعفت 
الؽزٌرة فٌكفٌه رلال المطر لٌعطً الثمرة المضاعفة، وكللن نفمات المخلصٌن تُمبل عند هللا 
وتُضاعؾ، للَّت أم كثُرت، فاهلل الُمطَِّلع على السرابر، البصٌر بالظواهر والبواطن، ٌثٌب كبل 

 بحسب إخبلصه.
ِ{]البمرة:لوله تعالى: } َوَمثَُل الَِّلٌَن ٌُ   [، ْٕ٘ٙنِفمُوَن أَْمَوالَُهُم اْبتَِؽاَء َمْرَضاةِ َّللاَّ

 .(ٔ)لال السعدي:" أي: لصدهم بللن رضى ربهم والفوز بمربه"
 .(ٕ)لال الصابونً: " أي: ٌنفمونها طلباً لمرضاته وتصدٌماً بلمابه تحمٌماً للثواب علٌه"
لوله تعالى:}َوَمثَُل الَِّلٌَن ٌُنِفمُوَن أَْمَولَُهُم اْبتِؽَآَء َمْرَضاِت هللاِ{، ٌحتمل وجهٌن 
(ٖ): 

 أحدهما : فً نُصرة أهل دٌنه من المجاهدٌن .
 والثانً : فً معونة أهل طاعته من المسلمٌن .

ْن أَنفُِسِهْم{]البمرة:  [، ٕ٘ٙلوله تعالى: :}َوتَثْبٌِتاً ّمِ
:" وتثبٌتًا لهم على إنفاق للن فً طاعة هللا وتحمًٌما ، من لول المابل : " ثَبَّتُّ فبلنًا لال الطبري
" أثبته تثبٌتًا " ، كما لال ابن  -إل صححت عزَمه ، وحممته ، ولوٌت فٌه رأٌه  -فً هلا األمر " 

 : (ٔ)رواحة

                                                             
: لوله تعالى: )سواء علٌهم استؽفرت لهم( اآلٌة، حدٌث رلم ٘، كتاب التفسٌر، باب ٕٓٗأخرجه البخاري ص (ٗ)

ً أو مظلوماً، ٙٔ، كتاب البر والصلة، باب ٖٓٔٔ، وأخرجه مسلم ص5ٓ٘ٗ حدٌث رلم : نصر األخ ظالما
ٙ٘1ٖ [ٖٙ ]ٕ٘1ٗ. 

 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 . 5ٖٖ/ٔ( أنظر: النكت العٌون: ٖ)



ٔ1ٓ 

 

 نَْصًرا َكالَِّلي نُِصُروافَثَبََّت هللاُ َما آتَاَن ِمْن َحَسٍن تَثْبٌَِت        ُموَسى ، وَ 
لال السعدي:" أي: صدر اإلنفاق على وجه منشرحة له النف  سخٌة به، ال على وجه التردد 
وضعؾ النف  فً إخراجها وللن أن النفمة ٌعرض لها آفتان إما أن ٌمصد اإلنسان بها دمحمة النا  

ء سلموا من هاتٌن ومدحهم وهو الرٌاء، أو ٌخرجها على خور وضعؾ عزٌمة وتردد، فهإال
 .(ٕ)اآلفتٌن فؤنفموا ابتؽاء مرضات هللا ال لؽٌر للن من المماصد، وتثبٌتا من أنفسهم"

ْن أَنفُِسِهْم{]البمرة: ً ّمِ  : (ٖ)[، أربعة تؤوٌبلتٕ٘ٙولد لكر أهل العلم فً لوله تعالى:}َوتَثْبٌِتا
، (٘)، ولتادة(ٗ)و معنى لول الشعبًأحدها : تثبٌتاً من أنفسهم بموة الٌمٌن ، والنصرة فً الدٌن ، وه

 .(1)، والسدي(2)، وابن زٌد(ٙ)وأبو صالح
 .(ٓٔ)والحسن ، (5)والثانً : ٌتثبتون أٌن ٌضعون صدلاتهم ، لاله مجاهد

لال الطبري: " تؤوٌل بعٌد المعنى مما ٌدل علٌه ظاهر التبلوة ، وللن أنهم تؤولوا لوله : 
وتثبُّتًا " ، فزعموا أّن للن إنما لٌل كللن ، ألن الموم كانوا }وتثبٌتًا من أنفسهم{، بمعنى : " 

ٌتثبتون أٌن ٌضعون أموالهم. ولو كان التؤوٌل كللن ، لكان : " وتثبتًا من أنفسهم " ؛ ألن 
المصدر من الكبلم إن كان على " تفعَّلت " " التفعُّل "،  فٌمال : " تكرمت تكرًما " ، و " تكلمت 

ٍؾ{ ]النحل : تكلًما " ، وكما لا [ ، من لول المابل : " 2ٗل جل ثناإه : }أَْو ٌَؤُْخلَهُْم َعلَى تََخوُّ
تخّوؾ فبلن هلا األمر تخوفًا " . فكللن لوله : }وتثبٌتًا من أنفسهم{، لو كان من " تثبَّت الموُم فً 

" . ولكن معنى وضع صدلاتهم مواضعها " ، لكان الكبلم : " وتثبُّتًا من أنفسهم " ، ال " وتثبٌتًا 
للن ما للنا : من أنه : وتثبٌٌت من أنف  الموم إٌاهم ، بصحة العزم والٌمٌن بوعد هللا تعالى 

 .(ٔٔ)لكره"
 . (ٕٔ)والثالث : ٌعنً احتساباً ألنفسهم عند هللا ، لاله ابن عبا  ، ولتادة

بٌت ال ٌعرؾ فً لال الطبري: " وهلا المول أًٌضا بعٌد المعنى من معنى " التثبٌت " ، ألن التث

ُره كللن : أن أنف  المنفمٌن كانت  شًء من الكبلم بمعنى " االحتساب " ، إال أن ٌكون أراد مفّسِ
محتسبة فً تثبٌتها أصحابها. فإن كان للن كان عنده معنى الكبلم ، فلٌ  االحتساب بمعنًى حٌنبل 

 .(ٖٔ)للتثبٌت ، فٌترَجم عنه به"
 الثبوت على طاعة هللا ، لاله بعض المتكلمٌن .والرابع : توطٌناً ألنفسهم على 

 .(ٗٔ)لوله تعالى:}َكَمثَِل َجنٍَّة ِبَرْبَوٍة{، "أي: كمثل بستان كثٌر الشجر بمكاٍن مرتفع من األرض"

                                                                                                                                                                               

 ٖ٘ٓ:  ٔواالستٌعاب  ٕٙٔ، والمختلؾ والمإتلؾ لآلمدي :  1ٔ/ ٕ/ ٖ، وابن سعد  ٙٔ:  ٗ(سٌرة ابن هشام ٔ)
رسول رب العالمٌن . وروى اآلمدي وابن هشام  ، من أبٌات ٌثنً فٌها على 11ٔ، وطبمات فحول الشعراء : 

السطر الثانً " فً المرسلٌن ونصًرا كاللي نصروا " . ولما سمع رسول هللا علٌه وسلم هلا البٌت ، ألبل علٌه 
 بوجهه مبتسًما ولال : " وإٌان فثبت هللا " .

 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 وما بعدها. ٖٔ٘/٘طبري: ، وتفسٌر الٖٓٗ-5ٖٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٕٖ٘/٘(:صٗٙٓٙ، و)ٖٔ٘/٘(:صٖٙٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٖ٘/٘(:ص٘ٙٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٖ٘/٘(:صٙٙٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . 5ٖٖ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: 2)
 .5ٖٖ/ٔ(نمبل عن: النكت والعٌون: 1)
 .ٕٖ٘/٘(:ص5ٙٓٙ( و)1ٙٓٙ( و)2ٙٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٖ٘/٘(:ص2ٔٓٙ، و)ٖٖ٘/٘(:ص2ٓٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٖ٘/٘( تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .ٖٗ٘/٘(:ص2ٖٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٗ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)
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لال اآللوسً:" أي: بستان بنشز من األرض، والمراد تشبٌه نفمة هإالء فً الزكاء بهله الجنة، 
الربى تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا للطافة هوابها وعدم  واعتبر كونها فً ربوة ألن أشجار

 .(ٔ)كثافته بركوده"
لال السعدي: " أي: كثٌرة األشجار ؼزٌرة الظبلل، من االجتنان وهو الستر، لستر أشجارها 
ما فٌها، وهله الجنة بمحل مرتفع ضاح للشم  فً أول النهار ووسطه وآخره، فثماره أكثر 

 .(ٕ)محل نازل عن الرٌاح والشم "الثمار وأحسنها، لٌست ب
لال المرطبً: " الجنة: البستان، وهً لطعة أرض تنبت فٌها األشجار حتى تؽطٌها ، فهً 

 .(ٖ)مؤخولة من لفظ الجن والجنٌن الستتارهم"
 .(ٗ)و لال المبرد والفراء : "إلا كان فً البستان نخل، فهو جنة وإن كان فٌه كرم فهو فردو "

"المكان المرتفع ارتفاعا ٌسٌرا ، معه فً األؼلب كثافة تراب ، وما كان كللن و)الربوة(: 
 .(٘)فنباته أحسن ، ولللن خص الربوة باللكر"

لال الطبري: "وإنما وصفها بللن جل ثناإه ، ألن ما ارتفع عن المساٌل واألودٌة أؼلظ ، 
رقَّ منها ، ولللن لال وجنان ما ؼلُظ من األرض أحسُن وأزكى ثمًرا وؼرًسا وزرًعا ، مما 

 :  (ٙ)أعشى بنً ثعلبة فً وصؾ روضة
ٌَْها ُمْسِبٌل َهِطلُ  ٌَاِض الَحْزِن ُمْعِشبَةٌ      َخْضَراُء َجاَد َعلَ  َما َرْوَضةٌ ِمْن ِر

، ألن الحزون : ؼرسها ونباتها أحسن وألوى من ؼرو   (2)فوصفها بؤنها من رٌاض الحزن
 .(1)األودٌة والتبلع وزروعها"

. لال ابن عطٌة : "وهله (5)لال السدي : "}بربوة{: أي برباوة ، وهو ما انخفض من األرض"و
 .(ٔ)عبارة لِلمة ، ولفظ الربوة هو مؤخول من ربا ٌربو إلا زاد"

                                                             

 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٔ)
 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .1ٕٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 ، البٌت من لصٌدته المشهورة، ٌصؾ شلا صاحبته حٌن تموم :  ٖٗ(دٌوانه : ٙ)

ْنبَُك الَوْرُد ِمن أَْرَدانَِها َشِملُ   إِلَا تَمُوُم ٌَُضوعُ الِمْسُن أَْصِوَرةً ... َوالزَّ
ٌْها ُمْسبٌِل َهِطلُ  َما َرْوَضةٌ ِمن ِرٌَاِض الَحْزِن ُمْعِشبَةٌ   ... َخْضَراُء َجاَد َعَل

ٌر بعَمٌم النَّْبِت ُمْكتَِهلُ   ٌَُضاِحُن الشَّمَ  ِمْنَها َكْوَكٌب َشِرٌق ... ُمَإزَّ
ُصلُ  ًُ  ٌَْوًما بِؤَْطٌََب منها نَْشَر َراِبَحٍة ... َوال بِؤَْحَسَن ِمْنَها إِْل َدنَا األْ

رابحته . وأصورة جمع صوار : وهو وعاء المسن ، أو المطعة ضاع المسن ٌضوع ، وتضوع : تحرن وسطع 
منه . والورد : األحمر ، وهو أجود الزنبك . وشمل : شامل ، عدل به من " فاعل " إلى " فعل " . والحزن : 
موضع فً أرضى بنً أسد وبنً ٌربوع ، وهو أرض ؼلٌظة كثٌرة الرٌاض ممرعة ، وهو مربع من أجل 

: مرسل ماء على األرض . هطل : متفرق ؼزٌز دابم والكوكب : النور والزهر ، ٌلمع مرابع العرب . مسبل 
كؤنه كوكب . شرق : رٌان ، فهو أشد لبرٌمه وصفابه . مإزر : لد صار علٌه النبات كاإلزار ٌلبسه البلب  ، 

لن أحسن له . تؽطى الخضرة أعواده . ونبت عمٌم : ثم وطال والتؾ. واكتهل النور : بلػ منتهى نمابه ، ول
ٌمول : ما هله الروضة التً وصؾ زهرها ونباتها ما وصؾ... بؤطٌب من صاحبته إلا لامت فً أول ٌومها ، 

 حٌن تتؽٌر األفواه واألبدان من وخم النوم .
واألصل جمع أصٌل : وهو ولت العشً ، حٌن تفتر األبدان من طول تعب ٌومها ، فٌفسد رابحتها الجهد والعرق 

 [.ٖ٘٘/٘شٌة تفسٌر الطبري: .]انظر: حا
( اعترض علٌه ابن عطٌة لاببل:" ورٌاض الحزن لٌ  من هلا كما زعم الطبري، بل تلن هً الرٌاض 2)

المنسوبة إلى نجد ألنها خٌر من رٌاض تهامة ونبات نجد أعطر ونسٌمه أبرد وأرق، ونجد ٌمال له الحزن، ولل 
 عرابٌة:ما ٌصلح هواء تهامة إال باللٌل، ولللن لالت األ

 [.5ٖ٘/ٔزوجً كلٌل تهامة".]المحرر الوجٌز: 
 . ٖٙ٘-ٖ٘٘/٘( تفسٌر الطبري: 1)
 : " برابٌة من األرض".2ٖ٘/٘(:ص21ٓٙ، ولفظه فً رواٌة الطبري)5ٖ٘/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: 5)
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 :(ٕ)[، فً معنى )الربوة( ثبلثة ألاوٌل ٕ٘ٙلوله تعالى:} َكَمثَِل َجنٍَّة ِبَرْبَوةٍ{]البمرة:
، (ٙ)، والربٌع(٘)، والضحان(ٗ)، ولتادة(ٖ)فع من األرض. لاله مجاهدأحدهما : هً الموضع المرت

 .(5)، وروي عن وعطاء ومماتل نحو للن(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)وابن عبا 
 .(ٓٔ)والثانً: ولٌل هً الُمْستَِوٌة. لاله الحسن

 .(ٔٔ)والثالث : كل ما ارتفع عن مسٌل الماء ، لاله الٌزٌدي
 :(ٕٔ)[، فٌه ثبلثة لراءاتِٕ٘ٙبَرْبَوةٍ{]البمرة:ولوله تعالى:} 

األولى: لرأ عاصم وابن عامر: }بَِرْبَوٍة{ بفتح )الراء(، وفً سورة المإمنٌن
مثله، " وبها  (ٖٔ)

 .(ٗٔ)لرأ بعض أهل الشام ، وبعض أهل الكوفة ، وٌمال إنها لؽة لتمٌم"
ُرْبَوٍة{ بضم الراء وفً سورة الثانٌة: ولرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسابً:}بِ 

 .(٘ٔ)المإمنٌن مثله، " وبها لرأت عامة لرأة أهل المدٌنة والحجاز والعراق"
: لال أبو عبٌدة: "الّربوة: االرتفاع عن المسٌل، ولال أبو الحسن: ربوة. ولال  ًّ لال أبو عل

ابٌة، وفعله: ربا بعضهم: بربوة، وربوة، ورباوة، ورباوة، كّل من لؽات العرب، وهو كلّه فً الر
 .(ٙٔ)ٌربو"

 .(2ٔ)لال أبو الحسن: "واللي نختار: }ُربوة{، بضم الراء وحلؾ األلؾ"
: ٌمّوي هلا االختٌار أّن جمعه ربى، وال ٌكاد ٌسمع ؼٌره، وإلا كان فعله: ربا  ًّ لال أبو عل

هً بها، ومنه  ٌربو إلا ارتفع؛ فالرابٌة؛ والّربوة، إنّما هو الرتفاع أجزابها عن صفحةالمكان التً
 .(1ٔ)الّربا "

 .(5ٔ)الثالثة:  ولرأ فٌما لكر ابن عبا  )ِربوه(، بكسر الراء
ولال الطبري: " وؼٌر جابز عندي أن ٌمرأ للن إال بإحدى اللؽتٌن : إما بفتح )الراء(، وإما 
ا ، بضمها ، ألن لراءة النا  فً أمصارهم بإحداهما. وأنا لمراءتها بضمها أشّد إٌثاًرا منً بفتحه

ألنها أشهر اللؽتٌن فً العرب. فؤما الكسر ، فإّن فً رفض المراءة به ، ِداللةٌ واضحة على أن 
 .(ٕٓ)المراءة به ؼٌر جابزة"

                                                                                                                                                                               

 .5ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .5ٖٖ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .2ٖ٘/٘(:ص2٘ٓٙ، و)ٖٙ٘/٘(:ص2ٗٓٙالطبري)( أنظر: تفسٌر ٖ)
 .2ٖ٘/٘(:ص2ٙٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٖ٘/٘(:ص22ٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٖ٘/٘(:ص21ٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٖ٘/٘(:ص1ٓٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٓ٘/ٕ(:ص2ٕٙٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٕٓ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: 5)
 .2ٖ٘/٘(:ص1ٔٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .5ٓٔ. والسبعة: 1ٖٙ-1ٖ٘/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: ٕٔ)
ٌْنَاهَُما إَِلى َرْبَوةٍ لَاِت لََراٍر َوَمِعٌٍن{ ٖٔ) هُ آٌَةً َوآَو  [.ٓ٘]المإمنون : ( وهو لوله تعالى: }َوَجعَْلنَا اْبَن َمْرٌََم َوأُمَّ
 . ٖٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٖٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .1ٖ٘/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٙٔ)
 .1ٖ٘/ٕ( الحجة للمراء السبعة: 2ٔ)
 .1ٖٙ-1ٖ٘/ٕ( الحجة للمراء السبعة: 1ٔ)
ها ، لال السٌوطً: " أخرج الحاكم وصححه عن ابن عبا  أنه كان ٌمرإٖٙ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: 5ٔ)

 [.ٙٗ/ٕ}بربوة{ بكسر الراء".]الدر المنثور: 
 .ٖٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٕٓ)
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 .(ٔ)[، " أي أصابها مطر ؼزٌر"ٕ٘ٙلوله تعالى:}أََصابََها َوابٌِل{]البمرة: 
 .(ٕ)لال مماتل:" أصاب الجنة المطر"

 وفً معنى )الوابل( وجوه :
 .(ٖ)المطر الشدٌد إحداها:

 .(٘()ٗ)والثانً : المطر الؽزٌر،لال عطاء: الوابل: "الجود من المطر"
 : (ٙ)ومنه لول عدي بن زٌد

 للٌل لها منً وإن سخطت بؤن       ألول سمٌت سمٌت الوابل الؽدلا
ٌِْن{]البمرة: ة، ضعفً [، أي: "فؤخرجت ثمارها جنٌَّة مضاعفٕ٘ٙلوله تعالى:} فَآتَْت أُكُلََها ِضْعفَ

 .(2)ثمر ؼٌرها من األرض"
 .(1)لال الزمخشري: " مثْلًَ ما كانت تثمر بسبب الوابل"

لال الطبري: " فإنه ٌعنً الجنة : أنها أضعؾ ثمرها ضعفٌن حٌن أصابها الوابل من 
 .(5)المطر"

لال السعدي:" أي: تضاعفت ثمراتها لطٌب أرضها ووجود األسباب الموجبة لللن، وحصول 
 .(ٓٔ)الكثٌر اللي ٌنمٌها وٌكملها"الماء 

 .(ٔٔ)لال البؽوي: "أي أضعفت فً الحمل"
 .(ٕٔ)لال عطاء : "حملت فً السنة من الرٌع  ما ٌحمل ؼٌرها فً سنتٌن" 

. كما لٌل فً لوله تعالى: تُْإتًِ أُكُلَها كُلَّ ِحٌٍن (ٖٔ)ولال عكرمة : "حملت فً السنة مرتٌن"
 .(ٗٔ) [ٕ٘]إبراهٌم: 

و الشًء المؤكول، ألن من شؤنه أن ٌإكل، وأما )األَْكل( بفتح )األلؾ( وتسكٌن و)األُكُل(، ه
)الكاؾ(، فهو: فِْعل اآلكل، ٌمال منه : أكلت أكبل وأكلُت أكلة واحدة، ومنه لول الشاعر
(ٔ٘): 

                                                             

 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٓ٘/ٕ(:2ٕٙٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
 .1ٕٖ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .ٕٔ٘/ٕ|(:ص2ٕٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
، ومعجم 21ٗ/ٕ،المعجم الوسٌط:15ٗٔلمامو  المحٌط:ٔٙٗ/ٕانظر مادة)جود( فً الصحاح فً اللؽة:  (٘)

ولٌل الجْود من المطر: هو المطر التام العام، ولال األنباري: هو المطر اللي ٌرضى أهله  .ٖٕٔمماٌٌ  اللؽة: 
 ولد جاد المطر وٌجود جودا فهو جود، ومنه لول لبٌد:

 لنجوِم َوَصابََهاُرِزلَْت مرابٌَع ا
 

َواِعِد َجْوُدَها فَِرَهاُمها   َوْدٌق الرَّ
 

الودق: المطر، الرواعد: لوات الرعد من السحاب واحدتها راعدة، والرهام والرهم: جمعا رهمة: وهً المطرة 
 [.ٕٙٔالتً فٌها لٌن.]انظر: شرح المعلمات السبع الطوال: 

 . ٖٓٗ/ٔ( البٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٖٖٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 1)
 .1ٖ٘/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٗٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٓٔ)
 .ٖٙ/ٕ، وتفسٌر الىلوسً: 1ٕٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔٔ)
 .1ٕٖ/ٔ( نمبل عن: تفسٌر البؽوي: ٕٔ)
 .1ٕٖ/ٔالبؽوي: (نمبل عن: تفسٌر ٖٔ)
 .ٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الىلوسً: ٗٔ)
 ، من أبٌات جٌاد ، ولبله ، برواٌته ، وهً ٕٗ( البٌت ألبً مضر  النهدي، أنظر: حماسة الشجري : ٘ٔ)

عَاِن ِكَرامِ   التً أثبتها : وإّنًِ لَِمْن لَْوٍم إلا َحاَربُوا الِعَدى ... َسَموا فَْوَق ُجْرٍد للّطِ
 لمُوُت لَلَّ لَُمْإثٌِر ... َرفٌِِمً َعلى نْفِسً ِبُجّلِ َطعَاِمًوإنًِّ إلَا َما ا

 فَما أْكلَةٌ إْن ِنْلتَُها بِؽَنٌَِمٍة ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ولوله : " بؽرام " ، أي بعلاب شدٌد . والؽرام : البلزم من العلاب والشر الدابم .
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 َوَما أَْكلَةٌ إْن نِْلتُها بَِؽنٌَِمٍة         َوال َجْوَعةٌ إِْن ُجْعتَُها بَِؽَرام
ٌة: " وإضافة )األُْكل(" إلى الجنة، إضافة اختصاص، كسرج الدابة وباب الدار، لال ابن عط

 .(ٔ)وإال فلٌ  الثمر مما تؤكله الجنة"
ٌِْن{]البمرة: [،  بناء على الخبلؾ فً أن ٕ٘ٙواختلؾ فً لوله تعالى:} فَآتَْت أُكُلََها ِضْعَف

 الضعؾ هل هو المثل أو المثبلن:
،  ألن ضعؾ (ٕ)ٌِْن{، معناه: اثنٌن مما ٌظن بها وٌحرز من مثلها"المول األول: لالوا: "}ِضْعفَ 

 .(ٖ) الشًء مثله زابداً علٌه، وضعفاه : مثبله زابداً علٌه
 .(ٗ) والثانً: ولٌل "ضعؾ الشًء مثبله"

 .(٘) لال الماوردي: " واألول لول الجمهور"
 :(ٙ)[، فٌه لراءتانٕ٘ٙولوله تعالى:} أُكُلََها {]البمرة:

األولى: لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو }أُْكلها{ بضم الهمزة وسكون الكاؾ، وكللن كل 
مضاؾ إلى مإنث وفارلهما أبو عمرو فٌما أضٌؾ إلى ملكر مثل: )أكله( أو كان ؼٌر مضاؾ 

 إلى مكنى مثل )أكل خمط( فثمل أبو عمرو للن، وخففاه.
 جمٌع ما لكرناه بالتثمٌل. والثانٌة: ولرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسابً فً

{]البمرة: [، أي:  فإن لم ٌنزل علٌها المطر الؽزٌر: ٕ٘ٙلوله تعالى:} فَإِن لَّْم ٌُِصْبَها َوابٌِل فََطلٌّ
 .(2)" فمطر صؽٌر المطر، ٌكفٌها لكرم منبتها"

 .(1)لال البؽوي: " أي فطش، وهو المطر الضعٌؾ الخفٌؾ وٌكون دابما"
ن لم ٌنزل علٌها المطر الؽزٌر فٌكفٌها المطر الخفٌؾ أو ٌكفٌها الندى لال الصابونً: " أي فإِ 

 .(5)لجودتها وكرم منبتها ولطافة هوابها فهً تنتج على كل حال"
لال ابن عطٌة:" ثم أكد تعالى مدح هله الربوة بؤنها إن َلْم ٌُِصْبها وابٌِل فإن الطل ٌكفٌها وٌنوب 

 .(ٓٔ)مناب الوابل، وللن لكرم األرض"
لال الطبري:أي: " فإن لم ٌكن الوابُل أصابها ، أصابها طل، وللن فً الكبلم نحو لول المابل : 
" َحبَست فرسٌن ، فإن لم أحب  اثنٌن فواحًدا بمٌمته " ، بمعنى : إال أكن، ال بدَّ من إضمار 

 : (ٔٔ))كان(، ألنه خبر، ومنه لول الشاعر 
اإِلَا َما اْنتََسْبنَا لَْم تَِلْدِنً  ي بها بُدَّ  لَبٌَِمةٌ          َولَْم تَِجِدي ِمْن أَْن تُِمّرِ

ولال اآللوسً:" والمراد أن خٌرها ال ٌخلؾ على كل حال لجودتها وكرم منبتها ولطافة هوابها 
 .(ٕٔ)الرلال من المطر وهو اللٌن منه" -والطل

{]البمرة:  :(ٖٔ)وفٌه وجهان [،ٕ٘ٙواختلؾ أهل العلم فً التمدٌر فً لوله تعالى:} فََطلٌّ
                                                             

 .5ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٓٙ/ٔلمحرر الوجٌز: ( إ)
 .ٖٓٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖٓٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٗ)
 .ٖٓٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٘)
 .5ٖ٘/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز:ٙ)
 .ٖٖٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 2)
 .1ٕٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
لال : " فً حاشٌة  ٕ٘/ ٔ، وانظر: حاشٌة األمٌر على مؽنى اللبٌب ٔٗ٘/ ٘الطبري:  ( البٌت من شواهدٔٔ)

السٌوطً " لابله زابدة ابن صعصعة الفمعسً ، ٌعرض بزوجته ، وكانت أمها سرٌة " ، ولم ٌنسبه السٌوطً فً 
 ولبل البٌت ٌمول المرأته: 21ٔ،  ٔٙ، و ومعانى الفراء : ٖٖشرحه على شواهد المؽنى : 

 تنى عن لو  العدو ، وباعدت ... عبٌدة ، زاد هللا ما بٌننا بعدا.رم 
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٕٔ)
 .ٖٓٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٖٔ)
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 .(ٔ)األول: لال المبرد: "تمدٌره فََطلٌّ ٌكفٌها"
 والثانً: ولال آخرون: التمدٌر فاللي أصابهم طل.

لال ابن عطٌة: "فشبه نمو نفمات هإالء المخلصٌن اللٌن ٌربً هللا صدلاتهم كتربٌة الفلو 
بخبلؾ الصفوان  والفصٌل حسب الحدٌث بنمو نبات هله الجنة بالربوة الموصوفة، وللن كله

 .(ٕ)اللي انكشؾ عنه ترابه فبمً صلدا"
لال الماوردي: "، فؤراد بهلا ضرب المثل أن كثٌر البِر مثل زرع المطر كثٌر النفع ، وللٌل 
البِر مثل زرع الطل للٌل النفع ، وال تدع للٌل البر إلا لم تفعل كثٌره ، كما ال تدع زرع الطل إلا 

 . (ٖ)لم تمدر على زرع المطر"
ولال البؽوي: " وهلا مثل ضربه هللا تعالى لعمل المإمن المخلص فٌمول : كما أن هله الجنة 
ترٌع فً كل حال وال تخلؾ سواء لل المطر أو كثر ، كللن ٌضعؾ هللا صدلة المإمن المخلص 
اللي ال ٌمن وال ٌإلي سواء للت نفمته أو كثرت ، وللن أن الطل إلا كان ٌدوم ٌعمل عمل الوابل 

 .(ٗ)لشدٌد"ا
 :(٘)وفً تفسٌر )الطّل( ثبلثة ألوال

، وسعٌد بن (1)والضحان ،(2)، والربٌع(ٙ)إحداها: أنه: المستدق من المطر الخفٌؾ، لاله لتادة
 .(ٔٔ)، وهو مشهور اللؽة(ٓٔ)، وابن عبا (5)جبٌر

 .(ٖٔ). لاله مماتل(ٕٔ)والثانً: ولٌل: أنه الرلال من المطر
، (ٗ)، والضحان(ٖ)، والسدي(ٕ)، ومجاهد(ٔ)الندى. لاله ابن عبا والثالث: ولال لوم )الطل( 

 .(ٙ). لال ابن عطٌة: وهلا تجوز وتشبٌه"(٘)ومماتل

                                                             

 .ٖٓٙ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٖٓٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٖ)
 .1ٕٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٖٓٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٘)
. ولفظه: "}فطل{أي: طّش". وهو المطر الضعٌؾ وهو فوق 5ٖ٘/٘(:ص1ٗٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري:)ٙ)

 الرلال، انظر: اللسان)طش(.
-. من حدٌث علً بن ابً طالب2ٔٔ/ٔ(:ص5٘ٔوفً الحدٌث: "أصابنا من اللٌل طش من المطر".]مسند أحمد)

، 2ٕٙٔاه البزاز ورجاله ثمات، انظر: األستار: : رو2ٙ/ٙ. لال الهٌتمً فً المجمع: -كّرم هللا وجهه
 ، وسنده حسن.11ٔ-12ٔ/ٖوالحاكم:
.]النهاٌة فً ؼرٌب  لال : طش ٌوم بدر"  وٌنزل من السماء ماء{،} : فً لوله تعالى وسعٌد الشعبً ومنه حدٌث
  .[ٕٗٔ/ٖالحدٌث: 

   .[ٕٗٔ/ٖ".]النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث:  أنه كان ٌمشً فً طش ومطر الحسن:" ومنه حدٌث 
 .5ٖ٘/٘(:ص1ٙٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري:)2)
 .5ٖ٘/٘(:ص1٘ٓٙالطبري:)(أنظر: تفسٌر 1)
 . ٕٔ٘/ٕ(:ص2ٙ1ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)5)
 . ٖٓٙ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز:ٓٔ)
، معجم مماٌٌ  اللؽة البن 2ٕ٘ٔ/٘، الصحاح للجوهري: 5ٕٗ/ٖٔ( أنظر: . انظر: تهلٌب اللؽة لؤلزهري: ٔٔ)

، جامع البٌان للطبري: 52بن لتٌبة: ، تفسٌر ؼرٌب المرآن ال1ٖٗ/ٔ، معانً المرآن للزجاج: ٙٓٗ/ٖفار : 
ب. وفسره لوم بالندى، لال أبو حٌان فً  5٘ٔ/ٔأ، البسٌط للواحدي: 1ٔٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: 5ٖ٘/٘

ز(، وانظر: الدر المصون للسمٌن:  ٕٖٓ/ٕالبحر المحٌط:  ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٕٗٙ/ٔ)وهلا تجوُّ
 .1ٕٙ/ٔ، وفتح المدٌر: 2ٖٔ/ٖرطبً: ، الجامع ألحكام المرآن للم5ٖٔ/ٕ
 [:5ٖٔ( الرلال: أي المطر الخفٌؾ، ٌمال: أرل المطر إرلالا. ومنه لول علممة الفحل]المفضلٌات: ٕٔ)

ٌُح مْؽٌومُ  ٌْضاٍت وهٌََّجه         ٌوُم رلاٍل علٌه الّرِ  حتَّى تلكََّر ب
 [:ٓٗ/ٔومنه لول البحتري]دٌوانه:
 َسَماءِ  ُدموِعها        فَؽََدْت تَبَسَُّم عن نُُجومِ بََكِت الّسماُء بِها َرلَالَ 

 .ٕٔ٘/ٕ(:ص2ٙ2ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖٔ)

http://islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=14577
http://islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=14577
http://islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=2328&idto=2328&bk_no=121&ID=332#docu
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أخرج الطبري " عن السدي لوله : }فآتت أكلها ضعفٌن فإن لم ٌصٌبها وابل فطل{، ٌمول : 
 .(2)كما أضعفُت ثمرة تلن الجنة ، فكللن تُضاعؾ ثمرة هلا المنفك ِضعفٌن"

  .(1)ولال الضحان:" هلا مثل من أنفك ماله ابتؽاء مرضاة هللا"
 .(5) ولال الربٌع:" هلا مثل ضربه هللا لعمل المإمن"

وأخرج ابن أبً حاتم بسنده " عن لتادة، لوله: وهللا بما تعملون بصٌر هلا مثل ضربه هللا 
ى أي حال كان، إما لعمل المإمن، ٌمول: لٌ  لخٌره خلؾ، كما لٌ  لخٌر هله الجنة خلؾ، عل

 .(ٓٔ)وابل، وإما طل"
[، "أي: ال ٌخفى علٌه شًء من أعمال ٕ٘ٙلوله تعالى: }وهللا بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{]البمرة:

 .(ٔٔ)العباد"
ُ بِما تَْعَملُوَن َبِصٌٌر{، وعد ووعٌد" ولال ابن عطٌة: " وفً لوله تعالى: }َوَّللاَّ
(ٕٔ). 

مخلص والمرابً بما هو أعلم به، ففً الجملة ترؼٌب لؤلّول، لال اآللوسً:" فٌجازي كبّل من ال
وترهٌب للثانً مع ما فٌها من اإلشارة إلى الحط على األخٌر حٌث لصد بعمله رإٌة من ال تؽنى 
 .(ٖٔ)رإٌته من ال تؽنى رإٌته شٌبا وترن وجه البصٌر الحمٌمً اللي تؽنً وتفمر رإٌته عز شؤنه"

المول جل لكره ، التحلٌَر من عمابه فً النفمات التً ٌنفمها  لال الطبري:" وإنما ٌعنً بهلا
عباده وؼٌر للن من األعمال أن ٌؤتً أحٌد من خلمه ما لد تمّدم فٌه بالنهً عنه ، أو ٌفّرَط فٌما لد 

 .(ٗٔ)أمر به ، ألن للن بمرأى من هللا وَمسَمع ، ٌعلمه وٌحصٌه علٌهم ، وهو لخلمه بالمرصاد"
البصٌر{، هنا كونه من "العلم أحسن لٌشمل ما نعمله من األلوال؛ فإن لال ابن عثٌمٌن: و}

األلوال تسمع، وال تُرى؛ ولٌشمل ما فً للوبنا؛ فإن ما فً للوبنا ال ٌُسمع، وال ٌُرى؛ وإنما ٌعلم 
 .(٘ٔ)["ٙٔعند هللا عز وجل، كما لال تعالى: }ولمد خلمنا اإلنسان ونعلم ما توسو  به نفسه{ ]ق: 

 :(ٙٔ)[، فٌه لراءتانٕ٘ٙى: }تَْعَملُوَن{]البمرة: ولوله تعال

 األولى: لراءة الجماعة: }تَْعَملُوَن{.
والثانٌة: ولرأ الزهري }ٌعملون{ بالٌاء. لال ابن عطٌة: " كؤنه ٌرٌد به النا  أجمع. أو ٌرٌد 

 .(2ٔ)المنفمٌن فمط، فهو وعد محض"
 

 الفوابد:

                                                                                                                                                                               

 .5ٖ٘/٘(:ص1ٕٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري:)ٔ)
 .ٕٔ٘/ٕ(:ص2ٕٙ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
 .1ٕٖ/ٔ، ونمله البؽوي فً تفسٌره: 5ٖ٘/٘(:ص1ٖٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري:)ٖ)
 .ٕٔ٘/ًٕ حاتم: ( أنظر: تفسٌر ابن أبٗ)
 .ٕٔ٘/ٕ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٘)
 .ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٓٗ٘-5ٖ٘/٘(:ص11ٓٙ( تفسٌر الطبري)2)
 .ٓٗ٘/٘(:ص15ٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٓٗ٘/٘(:ص5ٓٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٓٗ٘/٘(:ص11ٓٙ، وتفسٌر الطبري)ٕٕ٘/ٕ(:2ٙ5ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔمحاسن التؤوٌل: ( ٔٔ)
، والمحرر الوجٌز 2ٖٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٔٗ٘/٘، وانظر: تفسٌر الطبري: ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)

 .ٕٙٗ/ٔ، وفتح المدٌر للشوكانً: 5ٖٔ/ٕالبن عطٌة: 
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر اآللوسً: ٖٔ)
 .ٔٗ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .2ٕٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
 .ٖٓٙ/ٔالوجٌز: ( أنظر: المحرر ٙٔ)
 .ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2ٔ)
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ما كان مملوكاً لئلنسان؛ لموله تعالى: } أموالهم {؛ فلو من فوابد اآلٌة: أنه ال إنفاق نافع إال  - ٔ
 أنفك مال ؼٌره لم ٌمبل منه إال أن ٌكون بإلن من الشارع، أو المالن.

 فإن لال لابل: عندي مال محرم لكسبه، وأرٌد أن أتصدق به فهل ٌنفعنً للن 
ب الخبٌث؛ والدلٌل فالجواب: إن أنفمه للتمرب إلى هللا به: لم ٌنفعه، ولم ٌسلم من وزر الكس

؛ وإن أراد بالصدلة به التخلص منه، والبراءة من (ٔ)«إن هللا طٌب ال ٌمبل إال طٌباً : »-ملسو هيلع هللا ىلص-لوله 
 ال أجر الصدلة. -إثمه: نفعه بالسبلمة من إثمه، وصار له أجر التوبة منه 

 ، وتصح الصبلة فٌه ولو لال لابل: عندي مال اكتسبته من ربا فهل ٌصح أن أبنً به مسجداً 
فالجواب: بالنسبة لصحة الصبلة فً هلا المسجد هً صحٌحة بكل حال؛ وبالنسبة لثواب بناء 
المسجد: إن لصد التمرب إلى هللا بللن لم ٌمبل منه، ولم ٌسلم من إثمه؛ وإن لصد التخلص سلم 

 ولكن ثواب التابب. -ال ثواب بانً المسجد  -من اإلثم، وأثٌب 
بد اآلٌة: بٌان ما للنٌة من تؤثٌر فً لبول األعمال؛ لموله تعالى: } ابتؽاء مرضات ومن فوا - ٕ
 هللا {.
 ومنها: اشتراط اإلخبلص لمبول األعمال؛ لموله تعالى: } ابتؽاء مرضات هللا {. - ٖ
ومنها: أن اإلنفاق ال ٌفٌد إال إلا كان على وفك الشرٌعة؛ لموله تعالى: } ابتؽاء مرضات  - ٗ
؛ وجه للن أن من ابتؽى شٌباً فإنه ال بد أن ٌسلن الطرٌك الموصل إلٌه؛ وال طرٌك ٌوصل هللا {

إلى مرضات هللا إال ما كان على وفك شرٌعته فً الكم، والنوع، والصفة؛ كما لال تعالى فً 
ى [ ؛ ولال تعال2ٙالكم: }واللٌن إلا أنفموا لم ٌسرفوا ولم ٌمتروا وكان بٌن للن لواماً{ ]الفرلان: 

[ ٖٗفً النوع: }ولكل أمة جعلنا منسكاً لٌلكروا اسم هللا على ما رزلهم من بهٌمة األنعام{ ]الحج: 
؛ وفً الصفة لال هللا تعالى: } كاللي ٌنفك ماله رباء (ٕ)«ال ٌمبل هللا إال الطٌب»، ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 [ .ٕٗٙ النا  وال ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر... { إلخ ]البمرة:

ومن فوابد اآلٌة: إثبات رضا هللا؛ لموله تعالى: } مرضات هللا {؛ وهو من الصفات  - ٘
 الفعلٌة.
ومنها: بٌان أن تثبٌت اإلنسان لعمله، واطمبنانه به من أسباب لبوله؛ لموله تعالى: } وتثبٌتاً  - ٙ

ً فٌه خصلة من خصال ا لمنافمٌن؛ كما لال من أنفسهم{؛ ألن اإلنسان اللي ال ٌعمل إال كارها
 [ .ٗ٘تعالى: }وال ٌنفمون إال وهم كارهون{ ]التوبة: 

ومنها: فضل اإلنفاق على وجه التثبٌت من النف ؛ ألنه ٌندفع بدافع نفسً؛ ال بتوصٌة من  - 2
 ؼٌره، أو نصٌحة.

 لاعدة فٌما سبك أن كل ومنها: إثبات المٌا ؛ لموله تعالى: }مثل... كمثل...{ ؛ ولد لكرنا - 1
 مثال فً المرآن سواء كان تمثٌلٌاً، أو إفرادٌاً، فهو دلٌل على ثبوت المٌا .

ومنها: أنه ٌحسن فً التعلٌم أن ٌبٌن المعمول بالمحسو ؛ لموله تعالى: } كمثل جنة بربوة  - 5
 {؛ وهلا من الببلؼة؛ ألنه ٌمرب المعمول إلى ألهان النا .

د أن ٌنشا بستاناً؛ لموله تعالى: } كمثل جنة بربوة ومنها: اختٌار المكان األنفع لمن أرا - ٓٔ
.} 

ومنها: بركة آثار المطر؛ لموله تعالى: } فآتت أكلها ضعفٌن {؛ ولهلا وصؾ هللا المطر  - ٔٔ
بؤنه مبارن فً لوله تعالى: }ونزلنا من السماء ماًء مباركاً فؤنبتنا به جنات وحب الحصٌد{ ]ق~: 

 [ اآلٌتٌن.5
لا كان مكان البستان طٌباً فإنه ٌكفً فٌه الماء الملٌل؛ لموله تعالى: } فإن لم ومنها: أنه إ - ٕٔ

 ٌصبها وابل فطل {.
 ومنها: إثبات علم هللا، وعمومه؛ لموله تعالى: } بما تعملون بصٌر {. - ٖٔ
 ومنها: التحلٌر من مخالفة هللا عز وجل؛ لكونه عالماً بما نعمل. - ٗٔ

                                                             
 (.٘ٔٓٔصحٌح مسلم) (ٔ)
 (.5ٓٙٔصحٌح مسلم) (ٕ)
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 المرآن
أََحُدكُْم أَْن تَكُوَن لَهُ َجن ةٌ ِمْن َنِخٌٍل َوأَْعنَاٍب تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر لَهُ فٌَِها ِمْن ُكّلِ }أٌَََودُّ 

ٌ ةٌ ُضعَفَاُء فَؤََصابََها إِْعَصاٌر فٌِِه نَاٌر فَاْحتََرلَْت َكذَِلَن ٌُبَ  ُ الث َمَراِت َوأََصابَهُ اْلِكبَُر َولَهُ ذُّرِ  لَكُُم ٌُِّن ّللا 
 [ٕٙٙ({ ]البمرة : ٕٙٙاآْلٌَاِت لَعَل كُْم تَتَفَك ُروَن )

 التفسٌر:
أٌرؼب الواحد منكم أن ٌكون له بستان فٌه النخٌل واألعناب، تجري من تحت أشجاِره المٌاه 
العلبة، وله فٌه من كل ألوان الثمرات، ولد بلػ الِكبَر، وال ٌستطٌع أن ٌؽر  مثل هلا الؽر ، 

أوالد صؽار فً حاجة إلى هلا البستان وفً هله الحالة هبَّت علٌه رٌح شدٌدة، فٌها نار وله 
محرلة فؤحرلته؛ وهكلا حال ؼٌر المخلصٌن فً نفماتهم، ٌؤتون ٌوم المٌامة وال حسنة لهم. وبمثل 

 هلا البٌان ٌبٌِّن هللا لكم ما ٌنفعكم؛ كً تتؤملوا، فتخلصوا نفماتكم هلل.
 معنى هلا المثل أربعة ألوال: لكر أهل العلم فً

، وابن (ٔ)المول األول: أنه مثل لمن أحسن العمل ثم انعك  سٌرته. وهو لول عمر بن الخطاب
نحو للن، واختاره جمع ، (ٙ)، وعكرمة(٘)، والضحان( ٗ)والربٌع  (ٖ)، ولد روي عن لتادة(ٕ)عبا 

 .(2)من أهل التفسٌر
  .(5)ورجحه الطبري (1)نفمة الرٌاء. لاله السديالمول الثانً: ولٌل: أن اآلٌة مثل آخر ل

ط فً طاعة هللا لمبللّ الدنٌا، فٌحصل فً اآلخرة على  المول الثالث: ولٌل: هو مثل للمفّرِ
 .(ٔٔ). لاله مجاهد(ٓٔ)الحسرة العظمى

المول الرابع: ولٌل: أنه مثل لمن عمل عمبل لوجه هللا تعالى من صدلة أو ؼٌرها ثم عمل 
، (٘ٔ)، والبؽوي(ٗٔ)نحو هلا المعنى، واختاره السعدي (ٖٔ). روي عن ابن زٌد(ٕٔ) أعماال تفسده
 وآخرون. (ٙٔ)والزمخشري

والمول األول أحسن من أن ٌكون تمثٌبل لمن ٌبطل صدلته بالمّن واأللى والرٌاء، وفصل عنه 
اهر التصاله بمنا لكر بعده أٌضا ألن للن ال عمل له، وأجٌب بؤن له عمبل ٌجازى علٌه بحسب ظ

                                                             

 ٙٗ٘/٘(:ص52ٓٙ، و)ٗٗ٘/٘( ص:5ٙٓٙ(، وانظر: تفسٌر الطبري)1ٖ٘ٗ(صحٌح البخاري)ٔ)
، ٗٗ٘/٘( ص:5ٙٓٙ، وتفسٌر الطبري)ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٕ(:ص221ٕ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
، ٘ٗ٘-ٗٗ٘/٘( ص:5٘ٓٙ( و)5ٗٓٙما معناه)، وأخرج الطبري فٌٙٗ٘/٘(:ص52ٓٙو)
 .ٕٕ٘/ٕ(:ص22ٕٕ، وابن ابً حاتم)1ٗ٘/٘( ص:ٔٓٔٙ، )ٙٗٗ/٘(:ص51ٓٙو)
 .2ٗ٘/٘(:55ٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٕ٘/ٕ(:ص22ٕٓ، وابن أبً حاتم)5ٗ٘/٘(ص:ٕٓٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٓ٘٘/٘(:صٗٓٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٕ٘/ٕ(:ص22ٕٗحاتم) ( أنظر: تفسٌر ابن ابًٙ)
 ، وؼٌرهم.5ٙٙ/ٔ.، وابن كثٌر فً تفسٌره: 1ٖ/ٕ( منهم اآللوسً فً: روح المعانً: 2)
 .ٖٕ٘/ٕ(:ص22ٕ٘، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٗ٘/٘(: 5ٔٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
أموالهم رٌاء . ولال فً موضع آخر: " وهلا المثل اللي ضربه هللا للمنفمٌن ٗٗ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري:5)

ٌِْه تَُراٌب َفؤََصابَهُ َواِبلٌ   النا  فً هله اآلٌة ، نظٌر المثل اآلخر اللي ضربه لهم بموله :}فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعَل
ا َكَسبُوا{".]تفسٌر الطبري:  ٍء ِممَّ ًْ ٌَْمِدُروَن َعَلى َش  [.ٖٗ٘/ ٘فَتََرَكهُ َصْلًدا اَل 

 .ٕٖٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٕٕ٘/ٕ(:ص22ٕٔ، وابن ابً حاتم)ٗٗ٘/٘(:ص5ٖٓٙ(و)5ٕٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٔ)
 .5ٗ٘/٘(:صٖٓٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: ٗٔ)
 .5ٕٖ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٘ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الكشاؾ: ٙٔ)
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حاله وظنه وهو ٌكفً للتمثٌل الملكور، وأنت تعلم أن هلا ال ٌدفع أحسنٌة للن ال سٌما ولد لاله 
 .(ٔ) ترجمان المرآن وارتضاه األمٌر المحدث رضً هللا تعالى عنه

لال ابن عطٌة:" وهلا أبٌن من اللي رجح الطبري، ولٌست هله اآلٌة بمثل آخر لنفمة الرٌاء، 
لكبلم، وأما بالمعنى فً ؼٌر هلا السٌاق فتشبه حال كل منافك أو كافر هلا هو ممتضى سٌاق ا

 .(ٕ)عمل وهو ٌحسب أنه ٌحسن صنعا، فلما جاء إلى ولت الحاجة لم ٌجد شٌبا"
 .(ٖ)[، أي:" أٌحب أحدكم"ٕٙٙلوله تعالى:} أٌَََودُّ أََحُدكُْم{]البمرة:

سٌتبٌن من آخر اآلٌة؛ و )ٌود( أي ٌحب؛ و لال ابن عثٌمٌن:" االستفهام هنا بمعنى النفً، كما 
 .(ٗ))الود( خالص المحبة"

 .(٘)[، " ٌعنً بستانًا"ٕٙٙلوله تعالى:} أَْن تَكُوَن لَهُ َجنَّةٌ{]البمرة:
 .(ٙ)ولرأ الحسن :"}له جنات{"

ثمار [،  "أي: فٌها من أنواع النخٌل واألعناب والٕٙٙلوله تعالى:} ِمْن نَِّخٌٍل َوأَْعنَاٍب{]البمرة:
 .(2)الشًء الكثٌر"

 .(1)لال ابن عطٌة:" وخص النخٌل واألعناب باللكر لشرفهما وفضلهما على سابر الشجر"
ولال السعدي: " وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهما، لكونهما ؼلاء ولوتا 

 .(5)وفاكهة وحلوى"
ولان أنه أكرم ما ٌنبت ، لال الراؼب:" النخٌل : سمً بللن ألنه منخول األشجار وصفوها 

لكونه مشبها بالحٌوانات فً االحتٌاج ، األنثى منها إلى الفحل فً التلمٌح وأنه إلا لطع رأسه لم 
 .(ٓٔ)ٌثمر بعده"

[، "أي: تمر األنهار من تحت ٕٙٙلوله تعالى: }تَْجِري ِمن تَْحتَِها األنهار{]البمرة:
 .(ٔٔ)أشجارها"

 .(ٕٔ)األنهار الجارٌة التً تسمٌها من ؼٌر مإنة"لال السعدي:" وتلن الجنة فٌها 
لال ابن عثٌمٌن:" وظاهر كلمة }أنهار{ أن الماء علب، وجمع }األنهار{ باعتبار تفرلها فً 
الجنة، وانتشارها فً نواحٌها؛ إلاً ٌعتبر هلا البستان كامبلً من كل النواحً: نخٌل، وأعناب، 

ً جنة كثٌرة األشج هلا هو  -ار، واألؼصان، والزروع، وؼٌر للن ومٌاه، وثمرات؛ وهو أٌضا
 .(ٖٔ)المشهد األول من اآلٌة"

[، "أي: ٌنبت له فٌها جمٌع الثمار ومن كل ٕٙٙلوله تعالى: }لَهُ فٌَِها ِمن ُكّلِ الثمرات{]البمرة: 
 .(ٗٔ)زوج بهٌج"

 أخرج ابن ابً حاتم بسنده" عن عكرمة، لوله: }فٌها من كل الثمرات{، فما فً الدنٌا من
 .(ٔ)شجرة إال وهً فً الجنة، حتى الحنظل"

                                                             

 .1ٖ/ٕ( أنظر: روح المعانً: ٔ)
 .ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٔٗ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .ٔٗ٘/٘(تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٖٔ/ٔ، وتفسٌر الكشاؾ: ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٓٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5)
 .5٘٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
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لال الزمخشري: " فإن للت : كٌؾ لال )َجنَّةٌ ِمْن نَِخٌٍل َوأَْعناٍب( ثم لال : )لَهُ فٌِها ِمْن ُكّلِ 
الثََّمراِت(، للت : النخٌل واألعناب لما كانا أكرم الشجر وأكثرها منافع ، خصهما باللكر ، وجعل 

تؽلٌباً لهما على ؼٌرهما ، ثم أردفهما لكر  -حتوٌة على سابر األشجار وإن كانت م -الجنة منهما 
كل الثمرات. وٌجوز أن ٌرٌد بالثمرات المنافع التً كانت تحصل له فٌها كموله : }َوكاَن لَهُ ثََمٌر{ 

ٌِْن ِمْن أَْعناٍب َوَحفَْفناهُما بِنَْخٍل{"  .(ٕ)بعد لوله : }َجنَّتَ
 .(ٖ)[، أي:" أصابته الشٌخوخة فضعؾ عن الكسب"ٕٙٙالكبر{]البمرة:لوله تعالى: }َوأََصابَهُ  
 .(ٗ)لال السعدي:"ثم إنه أصابه الكبر فضعؾ عن العمل وزاد حرصه" 
 .(٘)لال اآللوسً:" أي: أثر فٌه علو السن والشٌخوخة وهو أبلػ من كبر" 
 .(ٙ)مٌام علٌها"لال ابن عثٌمٌن: " أي: أصاب صاحب الجنة الِكبَر، فعجز عن تصرٌفها، وال 

لال الراؼب: " }َوأََصابَهُ الكبر{، تنبٌه على معنى التؤثٌر والنكاٌة فٌه ، كمول الشاعر
(2) : 

 .(1)رمتنً بنات الدهر من حٌث ال أرى"
ٌَّةٌ ُضعَفَآُء{]البمرة:  [، أي:"وله أوالد صؽار ال ٌمدرون على ٕٙٙلوله تعالى:}َولَهُ لُّرِ

 .(5)الكسب"
 .(ٓٔ)ٌعنً" أوالد صؽار ضعاؾ عجزة"لال البؽوي: 

إما لصؽرهم، أو  -لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً صؽاراً، أو عاجزٌن؛ فاألب كبٌر؛ واللرٌة ضعفاء 
 .(ٔٔ)عجزهم"

 .(ٕٔ)لال الطبري: " صؽاٌر أطفال"
 .(ٖٔ)لال اآللوسً: " وترن التعبٌر بصؽار مع ممابلة الكبر، ألنه أنسب كما ال ٌخفى"

 .(ٗٔ)ل أن ٌراد بضعفاء : محاوٌج"لال أبو حٌان:" وٌحتم
 .(٘ٔ)"وعن ابن عبا : "}وله لرٌة ضعفاء{، لال: مثل ضرب

[، "أي أصاب تلن الحدٌمة رٌح ٕٙٙلوله تعالى: }فَؤََصابََهآ إِْعَصاٌر فٌِِه نَاٌر فاحترلت{]البمرة:
 .(ٙٔ)عاصفة شدٌدة معها نار فؤحرلت الثمار واألشجار"

بالفاء فً لوله : فؤصابها إعصار ، دلٌل على أنها حٌن أزهت لال أبو حٌان:" وفً العطؾ 
 .(2ٔ)وحسنت لبلنتفاع بها أعمبها اإلعصار.. ولد فسر أنها هلكت بالصاعمة"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٕ٘/ٕ(:ص22ٕٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .2ٖ/ٕ( روح المعانً: ٘)
 .ٖٖٔ/ٖابن عثٌمٌن: ( تفسٌر ٙ)
 .ٕٓ٘/ٔ، وتفسٌر الراؼب: ٙٗٔ/ٕ، وؼرٌب أبً عبٌد: ٙٗ( الشاعر هو عمرو بن لمٌبة، انظر: دٌوانه: 2)

 وعجز البٌت: فكٌؾ بمن ٌرمً ولٌ  برامً
 .بنات الدهر: أحداثه، خطوبه ومصاببه. لٌ  برام: لٌ  من شؤنه أن ٌرمً، عاجز عن الرماٌةو
 .ٕٙ٘/ٔنً: ( تفسٌر الراؼب األصفها1)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 5)
 .5ٕٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 . ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .ٖٗ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .2ٖ/ٕ( روح المعانً: ٖٔ)
 .2ٖٕ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٗٔ)
 .ٖٕ٘/ٕ(:ص222ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٙٔ)
 .1ٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: 2ٔ)
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تهب من األرض إلى السماء كالعمود، تجمع  ،و)اإلعصار(: رٌح عاصؾ شدٌدة
 :  (ٕ)، ومنه لول ٌزٌد بن مفرغ الحمٌري(ٔ))أعاصٌر(
 أََجاُرونَا فََكاَن ِجواُرهُْم       أََعاِصٌَر ِمْن فَْسِو الِعَراِق الُمبَلَّرِ أُنَاٌ  

 وفً سبب تسمٌتها باإلعصار لوالن:
األول: لال المهدوي: " لٌل لها إِْعصاٌر، ألنها تلتؾ كالثوب إلا عصر"
(ٖ) . 

 . (ٗ)لال ابن عطٌة: "وهلا ضعٌؾ" 
 .(٘)هد المحسو  ، فإنه ٌصعد عمودا ملتفا"لال المرطبً: "بل هو صحٌح ، ألنه المشا 

والثانً: ولٌل : "إنما لٌل للرٌح إعصار ، ألنه ٌعصر السحاب، والسحاب معصرات إما ألنها 
حوامل فهً كالمعصر من النساء. وإما ألنها تنعصر بالرٌاح. وحكى ابن سٌده : إن المعصرات 

 .(ٙ)فسرها لوم بالرٌاح ال بالسحاب"
 : (2)[، لولٌنٕٙٙفً تفسٌر }فَؤََصابََهآ إِْعَصاٌر فٌِِه نَاٌر فاحترلت{]البمرة:ولكر أهل العلم  

ظن (ٖ)، والربٌع(ٕ)والسدي (ٔ)، ولتادة(1)أحدهما: أنها: رٌح فٌها سموم شدٌدةٌ، لاله ابن عبا 
 .(ٗ)ومجاهد

                                                             

، معجم مماٌٌ  اللؽة البن فار : 2٘ٓ/ٕ، الصحاح للجوهري: ٘ٔ/ٕ( انظر: تهلٌب اللؽة لؤلزهري: ٔ)
، 5ٕٗ/ٔ، معانً المرآن للنحا : 52، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 5ٖٗ/ٔ، معانً المرآن للزجاج: ٖٖٗ/ٗ

، وتفسٌر الكشاؾ: ٔ٘٘/٘طبري: أ، جامع البٌان للٓٙٔ/ٔأ، البسٌط للواحدي: 1ٖٔ/ٔالكشؾ والبٌان للثعلبً: 
ٔ/ٖٖٔ. 
 .21ٔ/  2ٔ، واألؼانً  21ٔ/  ٙ( أنظر: تارٌخ الطبري ٕ)

البٌت ضمن أبٌات ثبلثة لالها ابن مفرغ فً خبره مع بن زٌاد ، حٌن هجاه ، وهجا معاوٌة بن أبً سفٌان )وانظر 
رافها من لرٌش ٌسجٌر بهم ، فما ( وفارق عباًدا ممببًل إلى البصرة ، فطاؾ بؤشٕوتعلٌك :  5ٖٕ:  ٗما سلؾ 

كان منهم إال الوعد ، ثم أتً المنلر بن الجارود )من عبد المٌ ( فؤجاره وأدخله داره ، ووشى الوشاة به إلى 
عبٌد هللا بن زٌادة أنه دار المنلر . وكان المنلر فً مجل  عبٌد هللا ، فلم ٌشعر إلى بابن مفرغ لد ألٌم على رأسه 

ل : أٌها األمٌر ، لد أجرته! فمال : ٌا منلر ، واله ٌمدحنن وأبان وٌهجونً أنا وأبً ، ثم تجٌره ، فمام المنلر فما
على ! فؤمر به فسمى دواء وحمل على حمار ٌطاؾ به وهو ٌسلح فً ثٌابه من جراء الدواء ، فمال عندبل لعبٌد 

 هللا بن زٌاد : 
 ِمْنَن فًِ الِعَظاِم البَواِلىٌَْؽِسُل الَماُء َما َصنَْعَت َولَوِلً ... راَِسٌخ 

 ثم هجا المنلر بن الجارود فمال : 
ٌْ  أَْهَل الُمَشمَّرِ  ًٌْشا أَْن أَُجاِوَر فٌِهُم ... َوَجاوْرُت عبَد الَم  تََرْكُت لَُر
 ناٌ  أََجاُروَنا فََكاَن ِجَواُرهُْم ... أََعاِصٌَر ِمْن فَْسِو الِعَراِق المبَلَّرِ 

رِ فَؤَْصَبَح َجاِري مِ  ٌُْر الُمَشّمِ  ْن َجِلٌمةَ نَابًما ... وال ٌمنَُع الِجٌَراَن َؼ
ولوله : " من فسو العراق " ، وللن أن عبد المٌ  ونبً حنٌفة وؼٌرهم من أهل البحرٌن وما جاورها ، كانوا 

من التبلٌر ،  ٌعٌرون بالفسو ، ألن ببلدهم ببلد نخل فٌؤكلونه ، وٌحدث فً أجوافهم الرٌاح والمرالٌر . والمبلر :
وهو اإلسراؾ فً المال وتشتٌه وتفرٌمه . وهله صفة لد انتزعها ابن مفرغ أحسن انتزاع فً هلا الموضع ، 
 فجعلت سخرتته بالمنلر بن الجارود ، أللع ما تكون ، مع روعة لوله : " أعاصٌر " !!

ٌِْ  ُمْصفٌَر ِلَحاَها ... لد جاء األخطل بعد للن فهجا ابنه أًٌضا مالن بن المنلر بن الجارود ، فما ل له : َوَعْبُد المَ
َبابِ!!  َكؤَنَّ فَُساَءَها لَِطُع الضَّ

 ، والتعلٌك هنان. 55ٕ،  51ٕفبلػ منه ما بلػ!! ، وانظر طبمات فحول الشعراء : 
ٌمتلنً ] ولبل أن ٌسرد شرح لصة البٌت، لال المحمك: "ولكنى رأٌت شارًحا شرحه على للن ، فؤشهد هللا كاد 

 [.ٔ٘٘/٘من فرط الضحن!". انظر: حاشٌة الطبري: 
 .ٖٔٗ/ٔ، وانظر: النكت والعٌون:ٖٔٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٖٔٙ/ٔ(المحرر الوجٌز: ٗ)
 .5ٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .5ٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 وما بعدها. ٕ٘٘/٘(أنظر: تفسٌر الطبري: 2)
(: ٔٔٔٙ( و)ٓٔٔٙ( و)5ٓٔٙ( و)1ٓٔٙ( و)2ٓٔٙ( و)ٙٓٔٙو)( ٘ٓٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1)

 .ٕٗ٘/ٕ(:ص21ٕٔ( و)225ٕ، وابن ابً حاتم)ٖ٘٘-ٕ٘٘/٘ص
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 .(ٙ)والضحان (٘)والثانً: هً رٌح فٌها برد شدٌد. لاله الحسن
 .(2)أظهر؛ لموله تعالى:}فٌِِه َنار{لال ابن حجر:" واألول 

 [، فٌه لوالن:ٕٙٙفاحترلت{]البمرة:ولوله تعالى:}
 .(1)األول: "فلهبت أحوج ما كان إلٌها". لاله الحسن

 .(5)الثانً: " فاحترق بستانه". لاله ابن عبا 
، ٌبٌّن هللا لكم (ٓٔ)البٌان"[، "أي: ِمثل للن ٕٙٙلوله تعالى: }َكلَِلَن ٌُبٌَُِّن هللا لَكُُم اآلٌات{]البمرة:

 آٌاته.
لال أبو حٌان:" أي : مثل هلا البٌان تصرؾ األمثال الممربة األشٌاء لللهن ، ٌبٌن لكم 

 .(ٔٔ)"العبلمات التً ٌوصل بها إلى اتباع الحك

أخرج ابن أبً حاتم" عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: }كللن ٌبٌن هللا لكم اآلٌات{، ٌعنً: ما 
 .(ٕٔ)لكر"

 .(ٖٔ)ٌبٌنها هللا، وٌوضحها" -لال ابن عثٌمٌن:" }اآلٌات{ ٌشمل اآلٌات الكونٌة، والشرعٌة 
 :(ٗٔ)[، ٌحتمل وجهٌنٕٙٙولوله تعالى:} َكلَِلَن ٌُبٌَُِّن هللاُ لَكُُم اآْلٌَاِت{]البمرة:

 أحدهما : ٌوضح لكم الدالبل .
 والثانً : ٌضرب لكم األمثال .

[، " أي: كً تتفكروا فٌها وتعتبروا بما تضمنته من ٕٙٙتَتَفَكَُّروَن{]البمرة:لوله تعالى:} لَعَلَّكُْم 
 .(٘ٔ)العبر وتعلموا بموجبها"

لال الطبري:" لتتفكروا بعمولكم ، فتتدبّروا وتعتبروا بحجج هللا فٌها وتعملوا بما فٌها من 
 .(ٙٔ)أحكامها ، فتطٌعوا هللا به"

 .(2ٔ)بٌتً وال تتخلوا من دونً أولٌاء"لال المرطبً:" كً ترجعوا إلى عظمتً وربو

لال أبو حٌان" أي : تعلمون أفكاركم فٌما ٌفنى وٌضمحل من الدنٌا ، وفٌما هو باق لكم فً 
 .(1ٔ)اآلخرة ، فتزهدون فً الدنٌا ، وترؼبون فً اآلخرة"

 .(5ٔ)لال الصابونً:" لكً تتفكروا وتتدبروا بما فٌها من العبر والعظات"
 .(ٕٓ)إعمال الفكر فٌما ٌراد"« التفكر» لال ابن عثٌمٌن:" و

                                                                                                                                                                               

 .ٖ٘٘/٘(:صٖٔٔٙ( و)ٕٔٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٗ٘/ٕ(:ص21ٕٔ( و)225ٕ، وانظر: ابن ابً حاتم)ٗ٘٘-ٖ٘٘/٘(:صٗٔٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٗ٘/ٕ(:ص21ٕٔ( و و)225ٕ، وانظر: تفسٌر:ابن ابً حاتم). ٗ٘٘/٘(:ص٘ٔٔٙ( أخرجه الطبري)ٖ)
 ٕٗ٘/ٕ( انظر: تفسٌر:ابن ابً حاتم:صٗ)
 .ٕٗ٘/ٕ(:ص21ٕٓ. وابن ابً حاتم)ٗ٘٘/٘(:صٙٔٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٗ٘٘/٘(:ص2ٔٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . ٕٕٔ/٘ٔ، ورجحه أٌضاً: العٌنً فً عمدة الماري: 2ٖٗ/ٙ( الفتح: 2)
 .ٕٗ٘/ٕ(:ص21ٕٕخرجه ابن أبً حاتمم)(أ1)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص21ٖٕ( أخرجه ابن أبً حاتمم)5)
 .ٕٖٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .1ٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٔٔ)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص21ٕٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٖٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .ٖٔٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٗٔ)
 .1ٖ/ٕ( روح المعانً: ٘ٔ)
 .ٗ٘٘/٘تفسٌر الطبري: ( أنظر: ٙٔ)
 .ٕٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2ٔ)
 .1ٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: 1ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٔ)
 .ٕٖٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٓ)
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لال ابن عطٌة:" و}لَعَلَّكُْم{، ترّج فً حك البشر، أي إلا تؤمل من ٌبٌن له هلا البٌان رجً له 
 .(ٔ)التفكر وكان أهبل له"

 [، ٌحتمل ثبلثة أوجه:ٕٙٙولوله تعالى:}لَعَلَّكُْم تَتَفَكَُّروَن{]البمرة:
 . (ٕ)تبرإحداها : تعتبرون ، ألن المفكر مع

 . (ٖ)والثانً : تهتدون ، ألن الهداٌة التَّفَكُّر
 . (ٗ)الثالث: تطٌعون، لاله مجاهد"

وروي عن ابن عبا  : " }كللن ٌبٌن هللا لكم اآلٌات لعلكم تتفكرون{، ٌعنً: فً زوال الدنٌا 
 .(٘)وفنابها ، وإلبال اآلخرة وبمابها"

لعلكم تتفكرون{: هلا مثل ضربه هللا فاعملوا عن وروي عن لتادة: }كللن ٌبٌن هللا لكم اآلٌات 
 .(ٙ)هللا أمثاله، ٌمول: وتلن األمثال نضربها للنا  وما ٌعملها إال العالمون"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: بٌان تثبٌت المعانً المعمولة باألمور المحسوسة؛ ألنه ألرب إلى الفهم؛  - ٔ

لماّن بالصدلة بصاحب هله الجنة؛ ووجه الشبه وجه للن أن هللا سبحانه وتعالى ضرب مثبلً ل
 سبمت اإلشارة إلٌه.

وهو ما ٌسمى  -ومنها: جواز ضرب المثل بالمول؛ فهل ٌجوز ضرب المثل بالفعل  - ٕ
 بالتمثٌل 

الجواب: نعم، ٌجوز لكن بشرط أال ٌشتمل على شًء محرم؛ ولنضرب لللن أمثلة لؤلشٌاء 
 المحرمة فً التمثٌل:
فٌه لٌام رجل بدور امرأة، أو لٌام امرأة بدور رجل؛ ألن النبً صلى هللا علٌه  أوالً: أن ٌكون

 .(ٔ)وسلم لعن المتشبهٌن من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

ثانٌاً: أن ٌتضمن ازدراء لوي الفضل من الصحابة، وأبمة المسلمٌن؛ ألن ازدراءهم 
سٌما إلا عُلم من حال الممثِّل أنه فاسك؛  ال -من لدرهم  واحتمارهم محرم؛ والمٌام بتمثٌلهم ٌحط

ألن الؽالب إلا كان فاسماً ولد تممص شخصٌة هلا الرجل التَّمً اللي له لدره، وفضله فً األمة، 
 فإن هلا لد ٌحط من لدره بهلا اللي لام بدور فً التمثٌلٌة.

ثالثاً: أن ٌكون فٌه تملٌد ألصوات الحٌوانات، مثل أن ٌموم بدور تمثٌل الكلب، أو الحمار؛ ألن 
هللا لم ٌلكر التشبٌه بالحٌوانات إال فً ممام اللم، كموله تعالى: }مثل اللٌن حملوا التوراة ثم لم 

تنا فانسلخ منها فؤتبعه [ ، ولوله: }واتل علٌهم نبؤ اللي آتٌناه آٌاٌ٘حملوها كمثل الحمار{ ]الجمعة: 
الشٌطان فكان من الؽاوٌن * ولو شبنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى األرض واتبع هواه فمثله كمثل 

[ اآلٌتٌن؛ وكللن السنة لم 2ٙٔ، 2٘ٔالكلب إن تحمل علٌه ٌلهث أو تتركه ٌلهث...{ ]األعراؾ: 
اللي ٌتكلم واإلمام ٌخطب ٌوم الجمعة »: تؤت بالتشبٌه بالحٌوان إال فً ممام اللم، كمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٖ)«العابد فً هبته كالكلب ٌمًء ثم ٌعود فً لٌبه»، ولوله: (ٕ)«كمثل الحمار ٌحمل أسفاراً 

                                                             

 .ٖٔٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٖٔٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .٘٘٘/٘(:ص1ٔٔٙ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .٘٘٘/٘(:ص5ٔٔٙأخرجه الطبري)( ٘)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص21ٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)

: المتشبهٌن بالنساء والمتشبهات بالرجال، حدٌث رلم ٔٙ، كتاب اللبا ، باب ٔٓ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
٘11ٙ. 

، لال الحافظ فً البلوغ: ]رواه أحمد بإسناد ال بؤ ؛ وهو ٌفسر ٖٖٕٓ، حدٌث رلم ٖٕٓ/ٔأخرجه أحمد  (ٕ)
حدٌث أبً هرٌرة فً الصحٌحٌن مرفوعاً: "إلا للت لصاحبن أنصت ٌوم الجمعة واإلمام ٌخطب فمد لؽوت"[، 
ولال الهٌثمً: )رواه أحمد والبزار والطبرانً فً الكبٌر؛ وفٌه مجالد بن سعٌد ولد ضعفه النا  ووثمه النسابً 

 : إسناده حسن.ٕٖٙ/ٖند (، ولال أحمد شاكر، فً تخرٌج المس12ٔ/ٕفً رواٌة( )مجمع الزوابد 
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رابعاً: أن ٌتضمن تمثٌل َدور الكافر، أو الفاسك؛ بمعنى أن ٌكون أحد المابمٌن بؤدوار هله 
الفاسك؛ ألنه ٌخشى أن ٌإثر للن على للبه: أن ٌتلكر ٌوماً من  التمثٌلٌة ٌمثل َدور الكافر، أو َدور

الدهر أنه لام بدور الكافر، فٌإثر على للبه، وٌدخل علٌه الشٌطان من هله الناحٌة؛ لكن لو فعل 
 هل ٌكون كافراً 

الجواب: ال ٌكون كافراً؛ ألن هلا الرجل ال ٌنسب الكفر إلى نفسه؛ بل صور نفسه صورة من 
نفسه، كمن لام بتمثٌل رجل طلك زوجته؛ فإن زوجة الممثل ال تطلك؛ ألنه لم ٌنسب ٌنسبه إلى 

 الطبلق إلى نفسه؛ بل إلى ؼٌره.
ولد ظن بعض النا  أنه إلا لام بدور الكافر فإنه ٌكفر، وٌخرج من اإلسبلم، وٌجب علٌه أن 

تعالى: }ولبن سؤلتهم  ٌجدد إسبلمه، واستدل بالمرآن، وكبلم أهل العلم؛ أما المرآن فاستدل بموله
تستهزإون * ال تعتلروا لد كفرتم  لٌمولن إنما كنا نخوض ونلعب لل أباهلل وآٌاته ورسوله كنتم

[: وهإالء الموم ٌدعون أنهم ٌخوضون، وٌلعبون؛ ٌعنً: على سبٌل ٙ، ٘ٙبعد إٌمانكم{ ]التوبة: 
فإنه  -ولو مازحاً  -لمة الكفر التسلٌة لٌمطعوا بها عناء الطرٌك؛ وٌمول أهل العلم: إن من أتى بك

ثبلث ِجّدهن ِجّد »ٌكفر؛ لالوا: وهلا الرجل مازح لٌ  جاّداً؛ فالجواب أن نمول: إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 
: فلو لال الرجل لزوجته: أنت طالك ٌمزح علٌها (ٗ)«وهزلهن جد: النكاح، والطبلق، والرجعة

ممثل بدور رجل طلك امرأته فإنها تطلك امرأته  سٌمولون: فإنها تطلك؛ فهل تمولون: إلا لام ال
ألن المازح ٌضٌؾ الفعل إلى نفسه، والممثل ٌضٌفه إلى  ال؛ وكلنا ٌمول: ال؛ والفرق ظاهر؛

ؼٌره؛ ولهلا ال تطلك زوجته لو لام بدور تمثٌل المطّلِك؛ وال ٌكفر لو لام بدوره تمثٌل الكافر؛ 
خرى؛ وهً أنه لعله ٌتؤثر للبه فً المستمبل، حٌث ٌتلكر أنه لكن أرى أنه ال ٌجوز من ناحٌة أ

ٌَّر به فٌمال مثبلً: أٌن أبو جهل ! إلا لام  ً من الدهر ٌمثل دور الكافر؛ ثم إنه ربما ٌعَ كان ٌوما
 بدوره.

وٌمكن أن نؤتً بدلٌل على جواز التمثٌل؛ وللن فً لصة الثبلثة من بنً إسرابٌل: األلرع، 
فالملن أتى األبرص، واأللرع، واألعمى، وسؤلهم مالا ٌرٌدون؛ كل لكر  واألعمى، واألبرص؛

أمنٌته؛ فؤعطاه هللا سبحانه وتعالى أمنٌته؛ ثم عاد إلٌهم الَملَن مرة أخرى؛ عاد إلى األبرص 
إنً رجل فمٌر، وابن سبٌل لد انمطعت بً »ولال له:  -ٌعنً أبرص فمٌراً  -بصورته، وهٌبته 

وهو لٌ   -؛ فالملَن ٌمثل دور رجل فمٌر (ٔ)«ببلغ لً الٌوم إال باهلل ثم بنالحبال فً سفري؛ فبل 
وكللن بالنسبة لؤللرع، واألعمى؛ فبعض العلماء استدل بهلا  -ولٌ  بؤبرص  -وأبرص  -بفمٌر 

 الحدٌث على جواز التمثٌل.
ؼٌرها،  فعلٌه نمول إلا كان التمثٌل ال ٌشتمل على شًء محرم من األمثلة التً لكرناها، أو

فإنه ال بؤ  به، ولٌ  من الكلب فً شًء؛ ألن الكلب ٌضٌؾ اإلنسان األمر إلى نفسه، فٌؤتً 
ولٌ  هو بزٌد؛ فهلا كالب؛ لكن ٌؤتً إنسان ٌمول:  -إلٌن ٌمرع الباب؛ تمول: َمن  ٌمول: أنا زٌد 

ل إلى شخص أنا أمثل دور فبلن، وٌعرؾ النا  أنه لٌ  فبلناً؛ فلٌ  بكلب؛ لكنه إلا نسب المو

                                                                                                                                                                               
، 15ٕ٘: هبة الرجل المرأته، والمرأة لزوجها، حدٌث رلم ٗٔ، كتاب الهبة، باب ٕٗٓأخرجه البخاري ص (ٖ)

 2ٓٔٗ: تحرٌم الرجوع فً الصدلة بعد المبض...، حدٌث رلم ٕ، كتاب الهبات، باب 5ٙٓوأخرجه مسلم ص
[٘ ]ٕٕٔٙ. 

؛ وأخرجه 5ٕٗٔ: فً الطبلق على الهزل، حدٌث رلم 5ب ، كتاب الطبلق، با1ٖٗٔأخرجه أبو داود ص (ٗ)
، 1ٗٔٔ: ما جاء فً الجد والهزل فً الطبلق، حدٌث رلم 5، كتاب الطبلق واللعان، باب 2ٙ5ٔالترملي ص

: من طلك أو نكح أو راجع العباً، = =حدٌث رلم ٖٔ، كتاب الطبلق، باب 55ٕ٘وأخرجه ابن ماجة ص
، كتاب الطبلق، ولال: ]حدٌث صحٌح اإلسناد وعبد الرحمن بن 51ٔ/ٕ ، وأخرجه الحاكم فً المستدرن5ٖٕٓ

حبٌب هلا هو ابن أردن من ثمات المدنٌٌن[، وعمب اللهبً: ]للت: فٌه لٌن[: ولال الحافظ: ]مختلؾ فٌه، لال 
 (.5/ٕ(، ولال األلبانً: حسن )صحٌح أبً داود ٖٕٙ/ٖالنسابً: 

: حدٌث أبرص وأعمى وألرع فً بنً ٔ٘ث األنبٌاء، باب ، كتاب أحاد1ٌٖٕ - 1ٕٕأخرجه البخاري ص (ٔ)
: الدنٌا سجن ٔ، كتاب الزهد والرلابك، باب 5ٕٔٔ - 5ٔٔٔ، وأخرجه مسلم صٖٗٙٗإسرابٌل، حدٌث رلم 

 ..5ٕٙٗ[ ٓٔ] 2ٖٗٔالمإمن وجنة الكافر، حدٌث رلم 
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معٌَّن فهلا ٌحتاج إلى ثبوت هلا المول عن هلا الشخص المعٌن؛ أما إلا حكى لصة رجل بوصفه 
 فلٌ  بكلب. -ال بعٌنه  -

ومن فوابد اآلٌة: أن هللا سبحانه وتعالى ٌبٌن لعباده اآلٌات الشرعٌة، والكونٌة؛ كلها مبٌنة  - ٖ
 فً كتابه سبحانه وتعالى أتم بٌان.

لموله تعالى: } لعلكم تتفكرون {؛ فاإلنسان  حث على التفكر، وأنه ؼاٌة ممصودة؛ومنها: ال - ٗ
مؤمور بالتفكر فً اآلٌات الكونٌة، والشرعٌة؛ ألن التفكر ٌإدي إلى نتابج طٌبة؛ لكن هلا فٌما 
ٌمكن الوصول إلٌه بالتفكر فٌه؛ أما ما ال ٌمكن الوصول إلٌه بالتفكر فٌه فإن التفكر فٌه ضٌاع 

وربما ٌوصل إلى محظور، مثل التفكر فً كٌفٌة صفات هللا عز وجل: هلا ال ٌجوز؛ ألنن ولت، 
؛ ألن (ٕ)«تفكروا فً آٌات هللا وال تفكروا فً لات هللا»لن تصل إلى نتٌجة؛ ولهلا جاء فً األثر: 

ر هلا أمر ال ٌمكن الوصول إلٌه؛ وؼاٌة ال تمكن اإلحاطة بها، كما لال تعالى: }ال تدركه األبصا
؛ فبل ٌجوز ألحد أن ٌتفكر فً كٌفٌة استواء هللا عز وجل  [ٖٓٔوهو ٌدرن األبصار{ ]األنعام: 

على العرش؛ بل ٌجب الكؾ عنه؛ ألنه سٌإدي إلى نتٌجة سٌبة؛ إما إلى التكٌٌؾ، أو التمثٌل، أو 
 -ام مالن وال بد؛ وأما التفكر فً معانً أسماء هللا فمطلوب؛ ألن المعنى كما لال اإلم -التعطٌل 
[ : كٌؾ استوى  لال: االستواء ؼٌر ٘لما سبل: }الرحمن على العرش استوى{ ]طه:  -رحمه هللا 

 مجهول، والكٌؾ ؼٌر معمول، واإلٌمان به واجب، والسإال عنه بدعة .
 المرآن

ا أَْخَرْجنَ  ُموا }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا أَْنِفمُوا ِمْن َطٌِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِمم  ا لَكُْم ِمَن اْْلَْرِض َواَل تٌََم 
ًٌّ َحِمٌٌد ) َ َغِن ({ 2ٕٙاْلَخبٌَِث ِمْنهُ تُْنِفمُوَن َولَْستُْم بِآِخِذٌِه إاِل  أَْن تُْغِمُضوا فٌِِه َواْعلَُموا أَن  ّللا 

 [2ٕٙ]البمرة : 
 التفسٌر:

كسبتموه ومما أخرجنا لكم من ٌا من آمنتم بً واتبعتم رسلً أنفموا من الحبلل الطٌب اللي 
األرض، وال تمصدوا الرديء منه لتعطوه الفمراء، ولو أُعِطٌتموه لم تؤخلوه إال إلا تؽاضٌتم عما 
فٌه من رداءة ونمص. فكٌؾ ترضون هلل ما ال ترضونه ألنفسكم  واعلموا أن هللا اللي رزلكم 

 ؼنً عن صدلاتكم، مستحك للثناء، محمود فً كل حال.
زول اآلٌة: روي عن البراء أنه لال: "نزلت فٌنا هله اآلٌة كنا أصحاب نخل فكان فً سبب ن 

الرجل ٌؤتً من نخله على لدر كثرة نخله وللته فٌعلمه فً المسجد، وكان أهل الصفة لٌ  لهم 
طعام إلا جاع أحدهم أتى المنو فضربه فٌسمط من البسر والتمر ما ٌؤكله، وكان أنا  ممن ال 

ٌجًء أحدهم بالمنو فٌه الحشؾ ]و[ بالمنو فٌه الشٌص ]و[ بالمنو ولد انكسر ٌرؼب فً الخٌر 
ا أَْخَرْجَنا لَكُْم ِمنَ  اأْلَْرِض  فٌعلمه، لال: فنزلت }ٌَا أٌََُّها الَِّلٌَن آَمنُوا أَْنِفمُوا ِمْن َطٌِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ

ُموا اْلَخِبٌَث ِمْنهُ تُْنِفمُوَن{" َوال تٌََمَّ
(ٔ). 

                                                             
؛ وفً سنده الوازع بن نافع عن سالم 5ٖٔٙحدٌث رلم  ٕٓ٘/ٙأخرجه الطبرانً فً األوسط عن ابن عمر  (ٕ)

عن ابن عمر، ولال: لم ٌروه عن سالم إال الوازع بن نافع. أهـ. ولال العرالً فً الوازع بن نافع: مترون 
ٌث ابن عبا  فً الحلٌة ([، ولال: أخرجه أبو نعٌم من حدٔ، حاشٌة )ٕٗٗ/ٗ]تخرٌج إحٌاء علوم الدٌن 

بالمرفوع منه بإسناد ضعٌؾ، ورواه األصبهانً فً الترؼٌب والترهٌب من وجه آخر أصح منه. أهـ. المرجع 
 السابك.

" ولال: "هلا حدٌث حسن ؼرٌب 512ٕ" "ٕٗٓ-ٖٕٓ/ ٘( أخرجه الترملي فً الجامع كتاب "التفسٌر" "ٔ)
، "ولٌ  فٌه "صحٌح"! ٕٖٓ/ ٔونمل لوله ابن كثٌر: ، ٕٔٔ/ ٖصحٌح"، وكللن نمله المرطبً فً:الجامع:

 ، إلى آخرٌن فانظره.1٘/ ٕ، إلى ابن ماجه اًٌضا وفً :الدر المنثور:5ٗوعزاه السٌوطً فً: اللباب: 
(،  ولفظه: "نزلت هله اآلٌة فً األنصار كانوا عند جلال النخل من حٌطانها 1ٕٗ/ٕوالحاكم فً المستدرن:)
والبسر فٌعلمونها على حبل بٌن أسطوانتٌن فً المسجد فٌؤكل منه فمراء المهاجرٌن ٌخرجون أفناء من التمر 

 الحدٌث فنزلت".
ولال الحاكم بعد لكره: "هلا حدٌث ؼرٌب صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه". ووافمه اللهبً، ونسب ابن 

 " إلى الحاكم لوله: "صحٌح على شرط البخاري ومسلم ولم ٌخرجاه". ٕٖٓ/ ٔكثٌر "
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ٌَا أٌََُّها الَِّلٌَن آَمنُوا{]البمرة:  [، ٌعنً: ٌا أٌها اللٌن" صدلوا باهلل ورسوله ٕٙٙلوله تعالى: }
 .(ٔ)وآي كتابه"

 .(ٕ)لال الزهري: إلا لال هللا: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا{، فالنبً ملسو هيلع هللا ىلص، منهم" 
، والعناٌة به؛ ألن النداء ٌتضمن ٌدل على أهمٌته سبك أن للناً بؤن تصدٌر الخطاب بالنداء

{ ٌفٌد عدة ٌَا أٌََُّها الَِّلٌَن آَمنُواالتنبٌه؛ والتنبٌه على الشًء دلٌل على االهتمام به، وأن تصدٌره بـ} 
 :(ٖ)فوابد

معناه الحث على لبول ما تخاَطب به؛ ولهلا لال ابن مسعود « اإلؼراء»أوالً: اإلؼراء؛ و
تعالى: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا{ فؤرعها سمعن، فإنه خٌر ٌؤمر به، أو  إلا لال هللا»رضً هللا عنه: 
؛ ولهلا لو نادٌتن بوصفن، وللت: ٌا رجل، ٌا لكً، ٌا كرٌم. معناه: ٌا من (ٗ)«شر ٌنهى عنه

 توصؾ بهلا اجعل آثار هلا الشًء بادٌاً علٌن.
تعالى لال: } ٌا أٌها اللٌن ثانٌاً: أن امتثال ما جاء فً هلا الخطاب من ممتضٌات اإلٌمان؛ كؤنه 

 آمنوا { إن إٌمانكم ٌدعوكم إلى كلا وكلا.
 ثالثاً: أن مخالفته نمص فً اإلٌمان؛ ألنه لو حمك هلا الوصؾ المتثل ما جاء فً الخطاب.

لوله تعالى: } أنفموا من طٌبات ما كسبتم {: بعد أن لكر هللا سبحانه وتعالى فٌما سبك فضٌلة 
وسوء العالبة لمن منَّ بصدلته، أو أنفك رٌاًء، حثَّ على اإلنفاق؛ لكن  اإلنفاق ابتؽاء وجهه،

 الفرق بٌن ما هنا، وما سبك: أن ما هنا بٌان لللي ٌنفَك منه؛ وهنان بٌان لللي ٌَنفك علٌه.

                                                                                                                                                                               

، من طرٌك أبً جعفر دمحم بن علً بن الحسٌن عن جابر، لال: ]أمر[ 1ٕٗ-1ٖٕ/ٕأخرج الحاكم فً المستدرن:و
 النبً ملسو هيلع هللا ىلص بزكاة الفطر بصاع من تمر فجاء رجل بتمر رديء فنزلت".

، ورواه (5٘/ ٕولال الحاكم: "صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه". ووافمه اللهبً. ونمله السٌوطً عنه:) 
 (.1ٕ-1ٔالواحدي اًٌضا:)

وأخرجه الفرٌابً، عن جعفر عن أبٌه مرسبل لم ٌلكر جابر وزاد فٌه فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ٌجزٌن هلا التمر". 
 .ٖٕٙ/ٔفنزلت وأمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ]اللي ٌخرص التمر[ أن ال ٌجٌزه". أنظر: العجاب فً بٌان األسباب: 

، إلى عبد بن حمٌد فمط ولٌ  فٌه: فمال رسول هللا: "ال ٌجزٌن هلا التمر" ومنه 5٘-1٘/ ٕزاه السٌوطً:وع
 استدركت ما بٌن المعموفٌن.

وأخرج عبد بن حمٌد والنسابً، من طرٌك أبً أمامة بن سهل:" كان المنافمون ٌتلومون شرار ثمرهم الصدلة 
 . ٖٗ/٘(: ص5ٕٕٗفنزلت". أنظر سنن النسابً:)
، عن ابن عبا ، ولفظه:" ان أصحاب ٕٙ٘/ٕ(:ص25ٕٓ، و)1ٕ٘/ٕ(:ص1ٖٕٓوأخرجه ابن ابً حاتم بسنده)

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌشترون الطعام الرخٌص وٌتصدلون، فؤنزل هللا على نبٌه: ٌا أٌها اللٌن آمنوا أنفموا من طٌبات ما 
 كسبتم".

  
(. وانظر: ٕٗٔ/ٔ، وأخرجه الثعلبً فً تفسٌره)ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٕ(:ص2ٓٙٔولكره أبو داود مختصرا فً سننه)

 .ٖٕٙ/ٔالعجاب فً بٌان األسباب: 
 .٘٘٘/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص212ٕ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕ)
 .1ٖٖ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
حماد ثنا عبد هللا بن . وسنده: لال ابن أبً حاتم: ثنا أبً نعٌم بن 2ٔ1/ٖ(:ص15ٖٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)

المبارن ثنا مسعر ثنا معن وأبو عون أو أحدهما أن رجبلً أتى عبد هللا بن مسعود ... ، ونعٌم بن حماد لال 
الحافظ فٌه: صدوق ٌخطا كثٌراً، ولد تتبع ابن عدي ما أخطؤ فٌه ولال: أرجو أن ٌكون بالً حدٌثه مستمٌماً، 

ابن عدي هلا األثر ومعن هو ابن عبد الرحمن بن عبد هللا بن  ، ولم ٌلكرٕٙ٘ - ٕٔ٘/1الكامل البن عدي 
مسعود، ت. التهلٌب، وأبو عون، كما فً التهلٌب هو أبو عون الثمفً دمحم بن عبٌد هللا األعور؛ وكبلهما ثمة، 
ه لكن معن بن عبد الرحمن لم ٌدرن عبد اله بن مسعود، ألن الحافظ عده من الطبمة السابعة، وأما أبو عون فإن

[ ، فٌبعد أن ٌكون لد ٕ٘/ٙ، 1ٕ٘/5هـ، ت. التهلٌب ]ٖٖهجرٌاً، وعبد هللا بن مسعود مات سنة  ٓٔٔمات سنة 
 أدرن ابن مسعود، فٌكون حدٌث معن وأبً عون عن ابن مسعود مرسبلً.
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أي أنفموا من الحبلل الطٌب من  [، "2ٕٙ{]البمرة:أَْنِفمُوا ِمن َطٌَِّباِت َما َكَسْبتُمْ  لوله تعالى:}
 .(ٔ)ال اللي كسبتموه"الم

لال الراؼب:" كل ما ٌناله اإلنسان برٌح أو أجرة عمل...وتخصٌص المكتسب دون الموروث 
 .(ٕ)ألن اإلنسان مما ٌكتسبه أضن منه مما ٌرثه ، فإلا الموروث معمول من فحواه"
 . وروي عن مماتل،(ٖ)أخرج ابن ابً حاتم " عن ابن عبا ، لوله: }أنفموا{، ٌمول: تصدلوا"

 .(ٗ)نحو للن
لال ابن عطٌة:" وَكَسْبتُْم معناه كانت لكم فٌه سعاٌة، إما بتعب بدن أو مماولة فً تجارة، 

 .(٘)والموروث داخل فً هلا ألن ؼٌر الوارث لد كسبه"
 [، وفٌه أربعة ألاوٌل :2ٕٙواختلؾ فً لوله تعالى:}ِمن َطٌِّبَاِت َما َكَسْبتُْم{]البمرة:

ًّ أحدها : ٌعنً به اللهب  . واختاره ابن (2)، والسدي-كّرم هللا وجهه-(ٙ)والفضة ، وهو لول عل
 .(1)كثٌر

 رضً هللا عنها.-(ٓٔ)، ونحوه عن عابشة(5)والثانً : ٌعنً التجارة ، لاله مجاهد
. لال ابن عطٌة:" ولول ابن زٌد لٌ  بالموي من (ٕٔ).حكً للن عن ابن زٌد(ٔٔ)والثالث : الحبلل

 .(ٖٔ)ه فً نفسه"جهة نسك اآلٌة ال من معنا
 . (ٗٔ)والرابع : من جٌد ما كسبتم، أي: أطٌب األموال وأنفسه. لاله ابن عبا 

 ًّ كّرم هللا -(٘ٔ)والخام : ولٌل: }من طٌبات ما كسبتم{، ٌعنً: المؽزل. روي للن عن عل
 .-وجهه

 .(ٙٔ)الساد : أنه ٌمصد به الحض على اإلنفاق. لاله ابن عطٌة
 .(ٔ)بن عبا ، وٌسنده سبب النزول. وهو لول الجمهورهو لول ا -وهللا أعلم-والراجح

َن األَْرِض{]البمرة: آ أَْخَرْجَنا لَكُم ِمّ [، أي:" ومن الثمار والزروع التً أنبتها 2ٕٙلوله تعالى:}َوِممَّ

 .(ٕ)لهم من األرض"

                                                             

 .ٖ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص211ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕ٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: :صٗ)
 .ٕٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٙ٘٘/٘(:صٕٙٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2٘٘/٘(:صٖٓٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .52ٙ/ٔ( انظر: تفسٌره: 1)
، وابن ٙ٘٘/٘(:ص1ٕٔٙ( و)2ٕٔٙ( و)ٕٗٔٙ( و)ٖٕٔٙ( و)ٕٕٔٙ( و)ٕٔٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)

 .ٕٙ٘/ٕ(:ص25ٕٗ( و)25ٖٕحاتم)أبً 
 .ٕٙ٘/ٕ(:ص25ٕٕ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
، ولفظه: " من حبلل ما كسبتم، لال: ولوله: }َوال ٖٔٙ/ٔ( نمل عنه ابن عطٌة، انظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)

ُموا اْلَخبٌَِث{، أي: الحرام".  تٌََمَّ
 .ٖٔٙ/ٔ( المحرر الوجً: ٖٔ)
 .ٕٙ٘/ٕ(:ص215ٕ، وابن ابً حاتم)2٘٘-ٙ٘٘/٘(:ص5ٕٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٙ٘/ٕ(:ص25ٕٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘ٔ)
( لال ابن عطٌة:" ولوله:} ِمْن َطٌِّباِت ما َكَسْبتُْم{، ٌحتمل أن ال ٌمصد به ال الجٌد وال الحبلل، لكن ٌكون ٙٔ)

حض على اإلنفاق فمط. ثم دخل لكر الطٌب تبٌٌنا لصفة حسنة فً المعنى كؤنه لال: أنفموا مما كسبتم، فهو 
المكسوب عاما وتعدٌدا للنعمة كما تمول: أطعمت فبلنا من مشبع الخبز وسمٌته من مروي الماء، والطٌب على 
 هلا الوجه ٌعم الجود والحل، وٌإٌد هلا االحتمال أن عبد هللا بن مؽفل لال: لٌ  فً مال المإمن خبٌث".]المحرر

:" : لٌ  فً مال المإمن ٙ٘٘/٘(:صٕ٘ٔٙ[. ولفظ عبدهللا بن معمل فً رواٌة الطبري)ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٔالوجٌز: 
 من خبٌث ، ولكن ال تٌمموا الخبٌث منه تنفمون".

 : "كسب المسلم ال ٌكون خبٌثا".2ٕ٘/ٕ(:ص255ٕوفً رواٌة ابن أبً حاتم)
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 .(ٖ)لال الماوردي: " من الزرع والثمار"
لال بعضهم: إنه معطوؾ على } ما { فً لوله تعالى: } ما كسبتم {؛ ٌعنً:  لال ابن عثٌمٌن:"

؛ ولكن الصحٌح اللي ٌظهر أنه معطوؾ على لوله «ومن طٌبات ما أخرجنا لكم من األرض»
؛ «أنفموا من طٌبات ما كسبتم، وأنفموا مما أخرجنا لكم من األرض»تعالى: } طٌبات {؛ ٌعنً: 
رض كله طٌب ملن لنا، كما لال تعالى: } هو اللي خلك لكم ما فً ألن ما أخرج هللا لنا من األ
 .(ٗ)[ "5ٕاألرض جمٌعاً { ]البمرة: 

َن األَْرِض{]البمرة: آ أَْخَرْجَنا لَكُم ِمّ  [، على ألوال:2ٕٙولد اختلؾ فً لوله تعالى:}َوِممَّ
 .(ٙ). وٌدل علٌه حدٌث حجاج(٘)األول: لٌل: النخل. حكً للن عن مجاهد

، (5)، والسدي(1)، وروي نحوه عن مماتل(2): ولٌل: النبت والثمار. وهو أحد لولً مجاهدالثانً
 .-كّرم هللا وجهه-(ٓٔ)وعلً

 : (ٔٔ) واختلؾ المتؤولون هل المراد بهلا )اإلنفاق(، على ثبلثة ألوال
 ، ودمحم بن-كّرم هللا وجهه-(ٖٔ)، وعلً(ٕٔ)أحدهما : هً الزكاة المفروضة. لاله عبٌدة السلمانً

 .(ٗٔ)سٌرٌن
 .(ٙٔ). واختاره ابن كثٌر(٘ٔ)والثانً : هً فً التطوع ، لاله بعض المتكلمٌن

 .(2ٔ)والثالث: أنها " عام فً الواجب والتطوع"
لال ابن عطٌة: " نهى النا  عن إنفاق الرديء فٌها بدل الجٌد، وأما التطوع فكما للمرء أن 

هم زابؾ خٌر من تمرة، فاألمر على هلا ٌتطوع بملٌل فكللن له أن ٌتطوع بنازل فً المدر، ودر
المول للوجوب، والظاهر من لول البراء بن عازب والحسن بن أبً الحسن ولتادة، أن اآلٌة فً 
التطوع.. واألمر على هلا المول على الندب، وكللن ندبوا إلى أن ال ٌتطوعوا إال بجٌد مختار، 

لوجوب وصاحب التطوع ٌتلماها على واآلٌة تعم الوجهٌن، لكن صاحب الزكاة ٌتلماها على ا

 .(1ٔ)الندب"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٔٙ/ٔ( حكً لول الجمهور ابن عطٌة، انظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 .52ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٕٖٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٖ)
 .5ٖٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .2٘٘/٘(:صٖٖٔٙ( و)ٕٖٔٙ، وأخرجه الطبري)2ٕ٘/ٕ(:ص25ٕ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)٘)
( لال ابن أبً حاتم:" وفً حدٌث حجاج: ثنا به: }ومما أخرجنا لكم من األرض{: من النخل كانوا ٌتصدلون ٙ)

 [.2ٕ٘/ٕبحشفه وشراره فنهوا عن للن، فؤمروا أن ٌتصدلوا بطٌبه".] تفسٌر ابن أبً حتم:
(: 2٘٘/٘(:صٖٗٔٙ، وأخرج عنه الطبري)2ٕ٘/ٕ(:ص25ٖ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)

ونحوه، والثمار فاكهة  شجر من ما أخرجته األرضولفظه:"الثمار". والفرق بٌن النبت والثمر. أن )النبات(: 
 [.55٘الشجر، وثمار األرض خٌراتها. ]أنظر: المعجم الوجٌز: )نبت(: ص

 .2ٕ٘/ٕ(:ص25ٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)1)
 . ولفظه:" هلا فً التمر والحب".1٘٘/٘(:صٖ٘ٔٙ( أخرجه الطبري)5)
 .2٘٘/٘(:صٖٔٔٙ(الطبري)ٓٔ)
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕ( أنظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
. ولفظه: " هلا فً الزكاة المفروضة، وال بؤ  أن ٌتصدق 1ٕ٘-2ٕ٘/ٕ(:ص1ٕٓٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)

بالتمرة. والدرهم الزٌؾ خٌر من التمرة".  لال ابن أبً حاتم: "وروي عن عبٌدة بخبلؾ هلا"، وأخرجه الطبري 
 .5ٙ٘/٘(: ٗٙٔٙ( و)ٖٙٔٙفً تفسٌره)

 ٌه زكاة".، ولفظه: " ٌعنً من الحب والثمر وكل شًء عل2٘٘/٘(:صٖٔٔٙ(أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .ٖٔٙ/ٔ،  ونمله ابن عطٌة فً  المحرر الوجٌز: 2ٓ٘/٘(: صٙٙٔٙ(أخرجه الطبري)ٗٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)
 .52ٙ/ٔ( أنظر: تفسٌره: ٙٔ)
 .ٗٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2ٔ)
 .ٖٔٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1ٔ)
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ُموا اْلَخبٌَِث ِمْنهُ تُنِفمُوَن{]البمرة: [، " أي وال تمصدوا الرديء الخسٌ  2ٕٙلوله تعالى: }َوالَ تٌََمَّ
 .(ٔ)فتتصدلوا منه"

لال الطبري: " وال تعمدوا ، وال تمصدوا.. ولد لكر أن للن فً لراءة عبد هللا : }وال تإموا{ 
 .(ٕ)ممت(، وهله من )ٌممت(، والمعنى واحد وإن اختلفت األلفاظ"من )أ
وروى البزي عن ابن كثٌر تشدٌد التاء فً أحد وثبلثٌن موضعا أولها هلا الحرؾ، ولرأ  

الزهري ومسلم بن جندب }وال تٌّمموا{ بضم التاء وكسر المٌم، وهلا على لؽة من لال: ٌممت 
منها أممت الشًء خفٌفة المٌم األولى وأممته بشدها الشًء بمعنى لصدته، وفً اللفظ لؽات، 

وٌممته وتٌممته، وحكى أبو عمرو أن ابن مسعود لرأ }وال تإمموا{ بهمزة بعد التاء، وهله على 
 .(ٖ)لؽة من لال أممت مثملة المٌم

لال الراؼب: " وأصل التٌمم لصد الٌم أي لجة البحر ، ثم صار فً التعارؾ المصد نحو ، 
ُموا َصِعًٌدا َطٌِّبًا{ ، وٌممته وأممته ، لٌل هما واحد، ولال الخلٌل : أممته : لصدته من  }فَتٌََمَّ

 : (٘)، ومنه لول مٌمون بن لٌ  األعشى(ٗ)أمامه، وٌممته : لصدته من أي جهة كان"
 تٌممت لٌسا وكم دونه         من األرض من مهمه لي شزن

 :(ٙ)ولول امرئ المٌ 
 التً عند ضارج       ٌفًء علٌها الّظّل عرمضها طام تٌّممت العٌن

: تؤخلونه ألنفسكم بمن لكم علٌه حك، فبل تنفموا ما ال تؤخلون -وَّللاَّ أعلم  -لال الشافعً: ٌعنً 
وعندكم طٌب.. فحرام على من علٌه  -وَّللاَّ أعلم -ألنفسكم، ٌعنً: ال تعطوا مما خبث علٌكم 

 .(2)صدلة أن ٌعطً صدلة من شرها"
ْمتُه إلا   لال الماوردي: "التٌمم : التعمد ، لال الخلٌل : تمول أََمْمتُه إلا لصدت أََماَمه ، وٌَمَّ

 .(1)تعمدته من أي جهة كان ، ولال ؼٌره : هما سواء ، والخبٌث : الرديء من كل شًء"

اتل بن . وروي عن مم(5)روي "عن البراء بن عازب، فً لوله: }وال تٌمموا{ ٌمول: ال تعمدوا"
 .(ٓٔ)حٌان، نحو للن"

 [، هنا لوالن :2ٕٙوفً تفسٌر } اْلَخبٌَِث{]البمرة: 
أحدهما : أنهم كانوا ٌؤتون بالحشؾ فٌدخلونه فً تمر الصدلة ، فنزلت هله اآلٌة ، وهو لول 

ٍ ، والبراء بن عازب ًّ عل
(ٔٔ). 

، وروي عن (ٕٔ)معملوالثانً: ولٌل: الحشؾ والدرهم الزٌؾ، وما ال خٌر فٌه. لاله عبدهللا بن 
 نحو للن. (ٖٔ)عبٌدة

 .(ٗٔ)والثالث : أن الخبٌث هو الحرام ، لاله ابن زٌد 

                                                             

 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .1٘٘/٘( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٖٙ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: ( ٖ)
 .ٖٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)
، وهو من لصٌدته التً أثنى فٌها على لٌ  بن معد ٌكرب الكندي ، وهً أول كلمة لالها له،  ٙٔ(دٌوانه : ٘)

 وامهمه : الفبلة الممفرة البعٌدة ، ال ماء بها وال أنٌ  ، والشزن والشزونة : الؽلظ من األرض .
 ، وضارج: اسم موضع، والعرمض: الطحلب.5ٙٗ/٘، واللسان)عرمض(، والبحر:2ٙٗملحك دٌوانه: ( ٙ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر الشافعً: 2)
 .ٖٖٗ/ٔ( النكت والعٌون: 1)
 .2ٕ٘/ٕ(:ص252ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 .2ٕ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: صٓٔ)
 .2ٕ٘/ٕ(:ص251ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٕ(:ص255ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .1ٕ٘/ٕ(:ص1ٕٓٔ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٔ)
 .ٖٔٙ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗٔ)
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ُموا اْلَخِبٌَث ِمْنهُ{ ولم ٌمل : )وال تنفموا الخبٌث( مع  لال الراؼب:" إن لٌل : لم لال : }َواَل تٌََمَّ
 أن اللفظ كان أوجز  

ديء من جملة ما فً ٌده فٌخصه باإلنفاق لٌل : ألن المبٌح من اإلنسان أن ٌمصد الخبٌث أي الر
فً سبٌل هللا ، فؤما إنفاق الرديء لمن لٌ  له ؼٌر للن ، أو لمن ال ٌمصده خصوصا فؽٌر 

 .(ٔ)ملموما"
[، أي: "لو أعطٌتموه ما أخلتموه"، 2ٕٙلوله تعالى:}َولَْستُم بِآِخِلٌِه إِالَّ أَن تُْؽِمُضواْ فٌِِه{]البمرة:

 .(ٕ)ؼمضتم البصر"إِال إِلا تساهلتم وأ
لال الطبري:" ولستم بآخلي الخبٌث فً حمولكم، إال أن تتجافوا فً أخلكم إٌاه عن بعض  

 .(ٖ)الواجب لكم من حمكم ، فترخصوا فٌه ألنفسكم"
 .(ٗ)لال ابن كثٌر: فاهلل أؼنى عنه منكم ، فبل تجعلوا هلل ما تكرهون" 
وتمرٌع.. أي فبل تفعلوا مع هللا ما ال ترضونه لال ابن عطٌة:" كؤن هلا المعنى عتاب للنا   

 .(٘)ألنفسكم"
 .(ٙ)لال الراؼب: " واإلؼماض والتؽمٌض ؼض البصر وٌستعمل فً الترخص كاإلؼضاء" 

 [، فٌه أربعة تؤوٌبلت :2ٕٙلوله تعالى:}َولَْستُم ِبآِخِلٌِه إِالَّ أَن تُْؽِمُضواْ فٌِِه{]البمرة:
عنً: " ولستم بآخلي الرديء من ؼرمابكم فً واجب حمولكم ، ٌ(2)أحدها : إال أن تتساهلوا

، والبراء بن (5). وهو لول عبٌدة(1)لبلهم ، إال عن إؼماض منكم لهم فً الواجب لكم علٌهم"
 .(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)، والربٌع(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)، وابن عبا (ٓٔ)عازب

، ما أخلتموه حتى ٌهضم والثانً : إال أن تحطوا فً الثمن، أي "لو وجدتموه فً السوق ٌباع 
رضً هللا  (1ٔ)، وعلً بن أبً طالب(2ٔ)، وروي نحوه عن لتادة(ٙٔ)، لاله الحسن(٘ٔ)لكم من ثمنه"

 عنه.

 .(5ٔ)لال ابن عطٌة: وهلان الموالن ٌشبهان كون اآلٌة فً الزكاة الواجبة"
 . (ٕٓ)والثالث : إال بوك ، فكٌؾ تعطونه فً الصدلة لاله الزجاج

                                                             

 .ٗٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .52ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٕٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٖٙ٘/ٔتفسٌر الراؼب األصفهانً: ( ٙ)
( لال الرازي: " وللن ألن اإلنسان إلا رأى ما ٌكره أؼمض عٌنٌه لببل ٌرى للن ثم كثر للن حتى جعل كل 2)

 .[.22/٘تجاوز ومساهلة فً البٌع وؼٌره إؼماضا".]مفاتٌح الؽٌب: 
 .ٗٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٗٙ٘/٘(:صٓ٘ٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٗٙ٘/٘(:صٔ٘ٔٙر: تفسٌر الطبري)(أنظٓٔ)
 .ٗٙ٘/٘(:صٗ٘ٔٙ( و)ٕ٘ٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٗٙ٘/٘(:صٖ٘ٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٗٙ٘/٘(:ص٘٘ٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٗٙ٘/٘(:صٙ٘ٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٙٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
 .ٙٙ٘/٘(:ص2٘ٔٙ، والطبري)5ٕ٘/ٕ(:ص1ٕٓ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙٔ)
 .ٙٙ٘/٘(:ص1٘ٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٕٖٙ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: 1ٔ)
 .ٕٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5ٔ)
 .ٖٖٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٓ)



ٕٓٔ 

 

وٌسنده  (ٔ)رخصوا ألنفسكم فٌه وتتجّوزوا، لاله السدي ، و عبدهللا بن معملوالرابع : إال أن ت
ِرّماح، كما سٌؤتًلول  الّطِ

(ٕ). 
، ٌعنً: " ولستم بآخلي هلا الرديء الخبٌث لو أهدي لكم ، إال أن (ٖ)الخام : على استحٌاء

. لاله البراء بن (ٗ)تؽمضوا فٌه ، فتؤخلوه وأنتم له كارهون ، على استحٌاء منكم ممن أهداه لكم"
 .(٘)عازب"

 .(ٙ)لال ابن عطٌة: " وهلا ٌشبه كون اآلٌة فً التطوع"
الساد : ولال آخرون : معنى للن : ولستم بآخلي الحرام إال أن تؽمضوا على ما فٌه من 

 .(2) اإلثم علٌكم فً أخله. لاله ابن زٌد
. روي للن (1)من حمكم" السابع: ولٌل: "ولستم بآخلي هلا الرديء من حمكم إال أن تؽمضوا

 .(5)عن ابم معمل
والراجح أن هللا أمر إخراج الجٌد من األموال الطٌب، وأما فً الصدلة، فمكروه أن ٌعطً فٌها 
إال األجود من المال واألطٌب. ولال الطبري" والصدلة لربان المإمن فلست أحرم علٌه أن 

نفعا لكثرته، أو لعظم خطره وأحسن  ٌعطً فٌها ؼٌر الجٌد ، ألن ما دون الجٌد ربما كان أعم
مولعا من المسكٌن ، وممن أعطٌه لربة إلى هللا عز وجل من الجٌد ، لملته أو لصؽر خطره وللة 

 .(ٓٔ)جدوى نفعه على من أعطٌه"
 :(ٔٔ)[، على وجوه2ٕٙواختلفت المراءة فً لوله تعالى:} تُْؽِمُضوا{]البمرة:

 . (ٕٔ)بضم التاء وسكون الؽٌن وكسر المٌماألول: لرأ جمهور النا  }إال أن تؽمضوا{ 
 .(ٖٔ)الثانً: ولرأ الزهري بفتح التاء وكسر المٌم مخففا

 الثالث: وروي عن الزهري أٌضا: }تؽّمضوا{ بضم التاء وفتح الؽٌن وكسر المٌم مشددة.
 الرابع: وحكى مكً عن الحسن البصري }تؽّمضوا{، مشددة المٌم مفتوحة وبفتح التاء. 

أ لتادة بضم التاء وسكون الؽٌن وفتح المٌم مخففا، لال أبو عمرو معناه: "إال أن الخام : ولر
 .(ٔ)ٌؽمض لكم"

                                                             

 .5ٕ٘/ٕ(:ص1ٕٓٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 (: 1ٙ( وهو لوله)دٌوانه: ٕ)

 اضلم ٌفتنا بالوتر لوم وللضٌـ       م رجال ٌرضون باإلؼم
. لال: "، فموله }ولستم بآخلٌه إال أن تؽمضوا فٌه{ ٌمول لو أهدي إلٌكم مثل هله ٘٘/2( أنظر: مفاتبح الؽٌب: ٖ)

 األشٌاء لما أخلتموها إال على استحٌاء وإؼماض، فكٌؾ ترضون لً ما ال ترضونه ألنفسكم".
 .ٙٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٙٙ٘/٘(:ص5٘ٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٖٙ/ٔالمرحرر الوجٌز: ( ٙ)
، ولفظه:" : ٌمول : لست آخلا للن الحرام حتى تؽمض على ما 2ٙ٘/٘(:صٕٙٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)

فٌه من اإلثم لال : وفً كبلم العرب : أما وهللا لمد أخله ، ولمد أؼمض على ما فٌه " وهو ٌعلم أنه حرام باطل". 
 .ٖٖٙ/ٔونمله ابن عطٌة فً  المحرر الوجٌز: 

 .2ٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: 1)
 .2ٙ٘/٘(:صٔٙٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔٔ)
( لال ابن عطٌة:" فمراءة الجمهور تخرج على التجاوز وعلى تؽمٌض العٌن ألن أؼمض بمنزلة ؼمض ٕٔ)

والنظر فً أخل للن إما لكونه حراما على لول ابن زٌد، وإما وعلى أنها بمعنى حتى تؤتوا ؼامضا من التؤوٌل 
لكونه مهدٌا أو مؤخولا فً دٌن على لول ؼٌره، وأما لراءة الزهري األولى فمعناها تهضموا سومها من البابع 

 [.ٕٕٙ/ٔمنكم فٌحطكم، لال أبو عمرو معنى لراءتً الزهري حتى تؤخلوا بنمصان".]المحرر الوجٌز: 
طٌة:" الثانٌة فهلا ملهب أبً عمرو الدانً فٌها. وٌحتمل أن تكون من تؽمٌض العٌن".]المحرر ( لال ابن عٖٔ)

 [.ٖٖٙ/ٔالوجٌز: 



ٕٕٓ 

 

 ولكر ابن عطٌة فً أصل كلمة } تؽّمضوا{ فً كبلم العرب، وجهٌن:
األول: من لول العرب: أؼمض الرجل فً أمر كلا، إلا تساهل فٌه ورضً ببعض حمه 

 : (ٕ)وتجاوز، فمن للن لول الطرماح بن حكٌم
 لم ٌفتنا بالوتر لوم وللضٌـ       م رجال ٌرضون باإلؼماض 

الثانً: وإما أن تنتزع من: تؽمٌض العٌن، ألن اللي ٌرٌد الصبر على مكروه ٌؽمض عنه 
 :(ٖ)عٌنٌه، ومنه لول الشاعر

 إلى كم وكم أشٌاء منكم ترٌبنً        أؼمض عنها لست عنها بلي عمى
 وهلا كاإلؼضاء عند المكروه.

لال ابن عطٌة: "ولد لكر النماش هلا المعنى فً هله اآلٌة وأشار إلٌه مكً، وإما من لول  
العرب أؼمض الرجل إلا أتى ؼامضا من األمر كما تمول: أعمن إلا أتى عمان، وأعرق إلا أتى 
العراق، وأنجد، وأؼور، إلا أتى نجدا والؽور اللي هو تهامة، ومنه لول الجارٌة: وإن دسر 

 .(ٗ)أؼمض"
ًٌّ َحِمٌٌد{]البمرة:   َ َؼنِ [، " أي أنه سبحانه ؼنً عن نفماتكم 2ٕٙلوله تعالى:}َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .(٘)حمٌد ٌجازي المحسن أفضل الجزاء"
 .(ٙ)لال البراء: " واعلموا أن هللا ؼنً عن صدلاتكم"

 ؼنً{: فً سلطانه وأخرج ابن أبن ابً حاتم" عن مماتل بن حٌان، فً لوله: }واعلموا أن هللا 
 .(2)عما عندكم"

لال ابن عطٌة:" نبه تعالى على صفة )الؽنى(، أي: ال حاجة به إلى صدلاتكم، فمن تمرب  
 .(1)وطلب مثوبة فلٌفعل للن بما له لدر، و}َحِمٌٌد{، معناه: محمود فً كل حال، وهً صفة لات"

هو ؼنً عنها ، وما لان إال لال ابن كثٌر: فاهلل "وإن أمركم بالصدلات وبالطٌب منها ف 

ٌَنَالُهُ التَّْمَوى ِمْنكُْم { ]الح َ لُُحوُمَها َوال ِدَماُإَها َولَِكْن  ج لٌساوي الؽنً الفمٌر ، كموله : } لَْن ٌَنَاَل َّللاَّ
[ وهو ؼنً عن جمٌع خلمه ، وجمٌع خلمه فمراء إلٌه ، وهو واسع الفضل ال ٌنفد ما لدٌه ، 2ٖ: 

كسب طٌب ، فلٌَعلْم أن هللا ؼنً واسع العطاء ، كرٌم جواد ، سٌجزٌه بها  فمن تصدق بصدلة من

                                                                                                                                                                               

. لال ابن عطٌة:" لال ابن جنً: معناها توجدوا لد ؼمضتم فً األمر بتؤولكم ٖٖٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
تمول: أحمدت الرجل وجدته محمودا إلى ؼٌر للن أو بتساهلكم وجرٌتم على ؼٌر السابك إلى النفو ، وهلا كما 

 من األمثلة".
 ، من لصٌدة مجد فٌها لومه ، ولبله : 1ٙ(دٌوانه : ٕ)
 إننا معشر شمابلنا الصبر ، ... إلا الخوؾ مال باألحفاض 

 نصر للللٌل فً ندوة الحً ، ... مرابٌب للثؤي المنهاض
 حراضمن ٌرم جمعهم ٌجدهم مر ... اجٌح حماة للعزل األ

األحفاض : اإلبل الصؽار الضعاؾ ، وٌعنى الضعاؾ من النا  ، ال ٌصبرون فً حرب . مرابٌب : من الرأب 
، وهو اإلصبلح ، مصلحون . والثؤى : الفساد . والمنهاض : اللي فسد بعد صبلح فبل ٌرجى إصبلح إال بمشمة 

ٌماتلون . واإلؼماض : التؽاضً . مراجٌح : حلماء ال ٌستخفهم شًء . واألحراض : الضعاؾ اللٌن ال 
والمساهلة . ٌمول نحن أهل بؤ  وسطوة ، فما أصاب منا أحد فنجا من انتمامنا ، ولسنا كؤلوام ٌرضون بالضٌم ، 

 فٌتؽاضون عن إدران تؤثرهم ممن نال منهم . 
، والمحرر 15ٕ/ٔ، وتفسٌر الفتح المدٌر: 2٘( لم أتعرؾ على لابله، وانظر البٌت فً العمدة البن رشٌك: ٖ)

 .2ٕٖ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٕٖٙ/ ٔالوجٌز: 
 .ٕٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .2ٔ٘/٘(:ص2ٙٔٙ، والطبري)5ٕ٘/ٕ(:ص1ٓ2ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .5ٕ٘/ٕ(:ص1ٓ1ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٖٙ/ٔ( المحرر الوجً: 1)



ٕٖٓ 

 

ٌَْر عدٌم وال ظلوم ، وهو الحمٌد ، أي : المحمود فً  وٌضاعفها له أضعافًا كثٌرة من ٌمرض َؼ
 .(ٔ)جمٌع أفعاله وألواله وشرعه ولدره ، ال إله إال هو ، وال رب سواه"

أن ؼناه عز وجل ِؼنًى « الؽنً»بعد « الحمٌد»لكر ووجه المناسبة فً  لال ابن عثٌمٌن:"
ٌحمد علٌه؛ بخبلؾ ؼنى المخلوق؛ فمد ٌحمد علٌه، ولد ال ٌحمد؛ فبل ٌحمد المخلوق على ؼناه إلا 

بخٌبلً؛ وإنما ٌحمد إلا بلله؛ وهللا عز وجل ؼنً حمٌد؛ فهو لم ٌسؤلكم هلا لحاجته إلٌه؛ ولكن  كان
 .(ٕ)لمصلحتكم أنتم"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلٌمان؛ لموله تعالى: } ٌا أٌها اللٌن آمنوا {؛ فإن هلا وصؾ  - ٔ

 ٌمتضً امتثال أمر هللا؛ وهلا ٌدل على فضٌلة اإلٌمان.
ومنها: أن من ممتضى اإلٌمان امتثال أمر هللا، واجتناب نهٌه؛ ووجهه أن هللا تعالى لال: }  - ٕ

ال أن لئلٌمان تؤثٌراً لكان تصدٌر األمر بهلا الوصؾ لؽواً ال فابدة ٌا أٌها اللٌن آمنوا أنفموا {؛ فلو
 منه.
ومنها: وجوب اإلنفاق من طٌبات ما كسبنا؛ لموله تعالى: } أنفموا {؛ واألصل فً األمر  - ٖ

 الوجوب حتى ٌموم دلٌل صارؾ عن الوجوب.
؛ وال شن أن ومنها: وجوب الزكاة فً عروض التجارة؛ لموله تعالى: } ما كسبتم { - ٗ

 عروض التجارة كسب؛ فإنها كسب بالمعاملة.
ومنها: أن المال الحرام ال ٌإمر باإلنفاق منه؛ ألنه خبٌث؛ وهللا تعالى طٌب ال ٌمبل إال  - ٘
 طٌباً.

 فإلا لال لابل: مالا أصنع به إلا تبت 
ورثته؛ فإن فالجواب أنه ٌرده على صاحبه إن أخله بؽٌر اختٌاره؛ فإن كان لد مات رده على 

لم ٌكن له ورثة فعلى بٌت المال؛ فإن تعلر للن تصدق به عمن هو له؛ أما إلا أخله باختٌار 
صاحبه كالربا، ومهر البؽً، وحلوان الكاهن، فإنه ال ٌرده علٌه؛ ولكن ٌتصدق به؛ هلا إلا كان 

ً بالتحرٌم؛ أما إن كان جاهبلً فإنه ال ٌجب علٌه أن ٌت صدق به؛ لموله حٌن اكتسابه إٌاه عالما
 [ .2ٕ٘تعالى: }فله ما سلؾ وأمره إلى هللا{ ]البمرة: 

ومن فوابد اآلٌة: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } أنفموا من طٌبات ما كسبتم {؛ ووجه  - ٙ
الداللة: أنه لو كان اإلنسان مجبراً على عمله لم ٌصح أن ٌوجه إلٌه األمر باإلنفاق؛ ألنه ال ٌمدر 

؛ { ء الجبرٌة؛ وألن هللا أضاؾ الكسب إلى المخاَطب فً لوله تعالى: } ما كسبتمعلى زعم هإال
ولو كان مجبراً علٌه لم ٌصح أن ٌكون من كسبه؛ ولٌعلم أن مثل هلا الدلٌل فً الرد على الجبرٌة 
كثٌر فً المرآن، وإنما نلكره عند كل آٌة لٌنتفع بللن من ٌرٌد إحصاء األدلة على هإالء؛ وإال 

 لٌل الواحد كاٍؾ لمن أراد الحك .فالد
ومنها: وجوب الزكاة فً الخارج من األرض؛ لموله تعالى: } ومما أخرجنا لكم من  - 2

األرض {؛ وظاهر اآلٌة وجوب الزكاة فً الخارج من األرض مطلماً سواء كان للٌبلً، أم كثٌراً؛ 
لم؛ وهو أن الزكاة تجب فً وسواء كان مما ٌوسَّك، وٌكال، أم ال؛ وإلى هلا لهب بعض أهل الع

الخارج من األرض مطلماً لعموم اآلٌة؛ ولكن الصواب ما دلت علٌه السنة من أن الزكاة ال تجب 
لٌ  فٌما دون »إال فً شًء معٌن جنساً، ولدراً؛ فبل تجب الزكاة فً الملٌل؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

مدار خمسة أوسك: ثبلثمابة صاع بالصاع هو الِحمل؛ وم« الوسك»؛ و (ٕ)«خمسة أوسك صدلة
 النبوي.

                                                             

 .55ٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٖٔٗ/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن: ( ٕ)

؛ وأخرجه مسلم 2ٗٗٔ، زكاة الورق، حدٌث رلم ٕٖ، كتاب الزكاة، باب ٗٔٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .525[ ٔ] ٖٕٕٙ: لٌ  فٌما دون خمسة أوسك صدلة، حدٌث رلم ٔ، كتاب الزكاة، باب 1ٖٔص



ٕٓٗ 

 

؛ و « لٌ  فٌما دون خمسة أوسك»وال تجب الزكاة إال فٌما ٌكال؛ وللن من لوله )ص(: 
كما لكرت هو الحمل؛ وهو ستون صاعاً؛ وعلٌه فبل تجب الزكاة فً الخضراوات « الوسك»

ه ال بد من أن ٌكون للن الشًء مما مثل: التفاح، والبرتمال، واألترج، وشبهها، ألن السنة بٌنت أن
 ٌوسك.
 تنبٌه:

لم ٌبٌن فً اآلٌة ممدار الواجب إنفاله من الكسب، والخارج من األرض؛ ولكن السنة بٌنت أن 
ممدار الواجب فٌما حصل من الكسب ربع العشر؛ وممدار الواجب فً الخارج من األرض العشر 

 فٌما ٌسمى ببل مإونة؛ ونصفه فٌما ٌسمى بمإونة.
ومن فوابد اآلٌة: ما ٌتبٌن من اختبلؾ التعبٌر فً لوله تعالى: } من طٌبات ما كسبتم ومما  - 1

أخرجنا لكم من األرض {؛ فلمالا عبر فً األول تعبٌراً ٌدل على أن للن من فعل العبد؛ وفً 
الثانً عبر تعبٌراً ٌدل على أنه لٌ  من فعل العبد  األمر فً للن واضح؛ ألن نمو التجارة 

أما ما خرج من األرض فلٌ  من فعل  بالكسب، وؼالبه من فعل العبد: ٌبٌع، وٌشتري، وٌكسب؛
العبد فً الوالع، كما لال تعالى: }أفرأٌتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون{ 

 [ .ٗٙ، ٖٙ]الوالعة: 
: } ومما أخرجنا من فوابد اآلٌة: وجوب الزكاة فً المعادن؛ لدخولها فً عموم لوله تعالى - 5

لكم من األرض { لكن العلماء ٌمولون: إن كان المعدن لهباً أو فضة وجبت فٌه الزكاة بكل حال؛ 
وإن كان ؼٌر لهب، وال فضة، كالنحا ، والرصاص، وما أشبههما ففٌه الزكاة إن أعده 

 نواها للتجارة.للتجارة؛ ألن هله المعادن ال تجب الزكاة فٌها بعٌنها؛ إنما تجب الزكاة فٌها إلا 
أي  -والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلٌة  -وهل ٌستفاد من اآلٌة وجوب الزكاة فً الركاز 

مدفون الجاهلٌة؛ ٌعنً ما وجد من النمود المدٌمة، أو ؼٌرها التً تنسب إلى زمن بعٌد بحٌث 

الواجب فٌه  ٌؽلب على الظن أنه لٌ  لها أهل ولَت وجودها  ال ٌستفاد؛ لكن السنة دلت على أن
وهو واحد من خمسة؛  -؛ ثم اختلؾ العلماء ما المراد بالخم : هل هو الجزء المشاع (ٔ)الخم 

 أو هو الخم  اللي مصرفه الفًء  على لولٌن؛ وبسط للن ملكور فً كتب الفمه.
ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم لصد الرديء فً إخراج الزكاة؛ لموله تعالى: } وال تٌمموا  - ٓٔ

 نه تنفمون{.الخبٌث م
ومنها: إلا ضمت هله اآلٌة إلى حدٌث ابن عبا  حٌن بعث النبً معالاً إلى الٌمن،  - ٔٔ
، تبٌن لن العدل فً الشرٌعة اإلسبلمٌة؛ ألن العامل على الزكاة (ٕ)«إٌان وكرابم أموالهم»ولال: 

صار  لو لصد الكرابم من األموال صار فً هلا إجحاؾ على أهل األموال؛ ولو لصد الرديء
فٌه إجحاؾ على أهل الزكاة؛ فصار الواجب وسطاً؛ ال نلزم صاحب المال بإخراج األجود؛ وال 

 نمكنه من إخراج األردأ؛ بل ٌخرج الوسط.
ال ٌإمن أحدكم حتى »ومنها: اإلشارة إلى لاعدة إٌمانٌة عامة؛ وهً لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  - ٕٔ

سبحانه وتعالى لال: } ولستم بآخلٌه إال أن  الداللة أن هللا ؛ ووجه(ٖ)«ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه
تؽمضوا فٌه {؛ فاإلنسان ال ٌرضى بهلا لنفسه فلمالا ٌرضاه لؽٌره !! فإلا كنت أنت لو أُعطٌت 
الرديء من مال مشترن بٌنن وبٌن ؼٌرن ما أخلته إال على إؼماض، وإؼضاء عن بعض 

لنفسن !! وهلا ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتخله لاعدة فٌما  الشًء؛ فلمالا تختاره لؽٌرن، وال تختاره
من »ٌعامل به ؼٌره؛ وهو أن ٌعامله بما ٌحب أن ٌعامله به؛ ولهلا جاء فً الحدٌث الصحٌح: 

                                                             
، 51ٔ؛ ومسلماً ص55ٗٔ : فً الركاز الخم ، حدٌث رلمٙٙ، كتاب الزكاة، باب 1ٔٔراجع البخاري ص (ٔ)

 .2ٔٓٔ[ ٘ٗ] ٘ٙٗٗ: جرح العجماء والمعدن والببر جبار، حدٌث رلم ٔٔكتاب الحدود، باب 
؛ 5ٙٗٔ: أخل الصدلة من األؼنٌاء ... ، حدٌث رلم ٖٙ، كتاب الزكاة، باب 1ٔٔأخرجه البخاري ص (ٕ)

[ 5ٕ] ٕٔٔاإلسبلم، حدٌث رلم : الدعاء إلى الشهادتٌن وشرابع 2، كتاب اإلٌمان، باب 1ٗٙوأخرجه مسلم ص
ٔ5. 

 .ٖٔ: من اإلٌمان أن ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه، حدٌث رلم 2، كتاب اإلٌمان، باب ٖأخرجه البخاري ص (ٖ)
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أحب أن ٌزحزح عن النار وٌدخل الجنة فلتؤته منٌته وهو ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر؛ ولٌؤت إلى 
دة فً المعاملة مع النا ؛ ومع األسؾ الشدٌد أن كثٌراً ، هله لاع(ٗ)«النا  ما ٌحب أن ٌإتى إلٌه

من النا  الٌوم ال ٌتعاملون فٌما بٌنهم على هلا الوجه؛ كثٌر من النا  ٌرى أن المكر ؼنٌمة، 
 وأن الكلب ؼنٌمة.

ومن فوابد اآلٌة: إثبات المٌا ؛ وللن لموله تعالى: } ولستم بآخلٌه إال أن تؽمضوا فٌه  - ٖٔ
 نت ال ترضاه لنفسن فبل ترضاه لؽٌرن؛ أي ل  هلا بهلا.{؛ ٌعنً إلا ك

 «.حمٌد»و « ؼنً»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا، وما تضمناه من صفة؛ وهما  - ٗٔ
 المرآن

 ُ ُ ٌَِعُدكُْم َمْغِفَرةً ِمْنهُ َوفَْضاًل َوّللا  ٌَْطاُن ٌَِعُدكُُم اْلفَْمَر َوٌَؤُْمُركُْم بِاْلفَْحَشاِء َوّللا   َواِسٌع َعِلٌٌم }الش 
 [8ٕٙ({ ]البمرة : 8ٕٙ)

 التفسٌر:
هلا البخل واختٌار الرديء للصدلة من الشٌطان اللي ٌخوفكم الفمر، وٌؽرٌكم بالبخل، وٌؤمركم 
بالمعاصً ومخالفة هللا تعالى، وهللا سبحانه وتعالى ٌعدكم على إنفالكم ؼفرانًا للنوبكم ورزلا 

ٌَّات. واسعا. وهللا واسع الفضل، علٌم  باألعمال والن
عن عبد هللا بن مسعود لال :" لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "إن للشٌطان لَلَّمة  بابن آدم ، وللَملن لَمة ، 
فؤما لمة الشٌطان فإٌعاد بالشر وتكلٌب بالحك ، وأما لمة الملن فإٌعاد بالخٌر وتصدٌك بالحك. 

ٌحَمد هللا ، ومن وجد األخرى فلٌتعول من الشٌطان". ثم لرأ : فمن وجد للن فلٌعلَْم أنه من هللا ، فَلْ 
ُ ٌَِعُدكُْم َمْؽِفَرةً ِمْنهُ َوفَْضبل { اآلٌة" ٌَْطاُن ٌَِعُدكُُم اْلَفْمَر َوٌَؤُْمُركُْم بِاْلفَْحَشاِء َوَّللاَّ } الشَّ
(ٔ). 

للنفو  إلى لال ابن عطٌة:" هله اآلٌة وما بعدها وإن لم تكن أمرا بالصدلة فهً جالبة 
الصدلة، بٌن عز وجل فٌها نزؼات الشٌطان ووسوسته وعداوته، ولكر بثوابه هو ال رب 

 .(ٕ)ؼٌره"
ٌَْطاُن ٌَِعُدكُُم اْلفَْمَر{]البمرة:  .(ٖ)[، أي: الشٌطان" ٌخوفكم بالفمر"1ٕٙلوله تعالى: } الشَّ

 .(ٗ)لال ابن عبا :" ٌمول: ال تنفك مالن وأمسكه علٌن، فإنن تحتاج إلٌه"
 .(٘)لال الماوردي:" وهو ما خّوؾ من الفمر إن أنفك أو تصدق"
 .(ٙ)لال أبو حٌان: " ٌمول للرجل أمسن فإن تصّدلت افتمرت"

 .(2)لال ابن كثٌر:" أي : ٌخوفكم الفمر ، لتمسكوا ما بؤٌدٌكم فبل تنفموه فً مرضاة هللا"
 .(1)ر للمؤمور"لال الماسمً:" أي ٌؽرٌكم على البخل ومنع الصدلات إؼراء اآلم

لال الصابونً:" أي الشٌطان ٌخوفكم من الفمر إِن تصدلتم وٌؽرٌكم بالبخل ومنع الزكاة"
(5). 

ولٌل: "عنى فمر اآلخرة وهو أن ٌخٌل إلٌه أن ال جزاء وال شُكوراً ولٌل هو بؤن ٌخوفه ، الفمر 
 .(ٓٔ)فً آخر عمره"

                                                             
: وجوب الوفاء ببٌعة الخلٌفة األول فاألول، حدٌث رلم ٓٔ، كتاب اإلمارة، باب 5ٓٓٔأخرجه مسلم ص (ٗ)

ٗ22ٖ [ٗٗ ]ٔ1ٕٗ. 
(، وأخرجه ابن حبان فً ٔ٘ٓٔٔ، وسنن النسابً الكبرى برلم )11ٕ/ٗ(:ص2ٗٓٗ(سنن الترملي برلم )ٔ)

 .ٖٓ٘-5ٕ٘/ٕ(:ص1ٕٔٓ(، ولال الترملي : حسن ؼرٌب. وأخرجه ابن ابً حاتم)ٓٗصحٌحه برلم)
 .ٖٗٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٖٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .2ٔ٘/٘(:ص1ٙٔٙ، والطبري)ٖٓ٘/ٕ(:ص1ٕٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖٖٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٘)
 .ٕٔٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٙ)
 .2ٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .1ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .٘ٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٓٔ)
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 .(ٔ)ل: طول األمل"و" لكر عن سفٌان عن منصور: }الشٌطان ٌعدكم الفمر{، لا
لال الراؼب:" المشهور من )الفمر( عند العامة الحاجة، وأصله كثٌر الفمار ومن لولهم : فمرته 
نحو كبدته ، وبطنته ، وبهلا النظر سمى الحاجة والداهٌة فالرة ، نحو : } تَظُنُّ أَْن ٌُْفَعَل بَِها 

 .(ٕ) فَالَِرةٌ{"
 الشٌطان  وإن لٌل : على أي وجه ٌتصور وعد 

ٌَؤُْمُركُْم ِباْلفَْحَشاِء{ لال  لٌل : إن للن تسلٌط النف  ووساوسه ولهلا لال هاهنا فً الشٌطان : }َو
ٌَْطاَن{ ،  اَرةٌ بِالسُّوِء{ لما جرٌا مجرى واحدا، ال : }أَْن اَل تَْعبُُدوا الشَّ فً ؼٌرها : }إِنَّ النَّْفَ  أَلَمَّ

ٌَْت َمنِ   .(ٖ)اتََّخلَ إِلََههُ َهَواهُ{ اآلٌة" ولال فً أخرى : }أَفََرأَ
وروى أبو حٌوة عن رجل من أهل الرباط أنه لرأ : "}الفُمر{ ، بضم الفاء ، وهً لؽة. ولرىء 

 .(ٗ): }الَفمَر{، بفتحتٌن"
ٌَؤُْمُركُم ِباْلفَْحَشاِء{]البمرة:  [، ٌحتمل وجوها :1ٕٙلوله تعالى: }َو
 .(٘)اة"إحداها : بالشح، أي "بالبخل ومنع الزك

 .(ٙ)ولال الكلبً : "كل الفحشاء فً المرآن فهو الزنا إال هلا"
 :(2)لال الماسمً:" والفاحش، عند العرب، البخٌل. لال طرفة

 أرى الموت ٌعتام الكرام وٌصطفً       عمٌلة مال الفاحش المتشّدد
: "الفحشاء كل ما اجتمعت علٌه استمباحات الشرع" ًّ لال الحرال
بها هنا البخل  ، وأعظم مراد(1)

اللي هو أدوأ داء. لمناسبة لكر الفمر. وعلٌه ٌنبنً شر الدنٌا واآلخرة، وٌبلزمه الحرص وٌتابعه 
 .(5)الحسد وٌتبلحك به الشر كله"

ولال الراؼب:" الفحش والفحشاء كل منكر من الممال والفعال وإن كان لد خصها بعضهم 
 .(ٓٔ)هاهنا بالبخل"

، وحكً نحوه عن ابن (ٖٔ)، وابن المبارن(ٕٔ)وسعٌد بن جبٌر (ٔٔ)مماتلوالثانً : بالمعاصً. لاله 
 .(ٗٔ)عبا 

 .(٘ٔ)أي: " وٌؤمركم بمعاصً هللا عز وجل ، وترن طاعته"
لال ابن كثٌر: " أي : مع نهٌه إٌاكم عن اإلنفاق خشٌة اإلمبلق ، ٌؤمركم بالمعاصً والمآثم 

 . (ٙٔ)والمحارم ومخالفة الَخبلق"
 .(ٕ)، وروي عن الحسن وعكرمة والسدي، نحو للن(ٔ)لاله ابن عبا . (2ٔ)والثالث: الزنا

                                                             

 .ٖٓ٘/ٕ(:ص1ٕٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .٘ٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
 .ٙٙ٘-٘ٙ٘/ٔاألصفهانً: ( تفسٌر الراؼب ٖ)
 .ٕٔٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٗ)
 .ٖٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .ٖٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙ)
 .ٖٗ( البٌت فً دٌوانه: 2)
 .1ٖٓ/ٕ(نمبل عن:  محاسن التؤوٌل: 1)
 .1ٖٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 [:ٖٗ. ثم أنشد لول طرفة السابك]دٌوانه:٘ٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب: األصفهانً: ٓٔ)
 رى الموت ٌعتام الكرام وٌصطفً       عمٌلة مال الفاحش المتشّددأ
 ٖٓ٘/ٕ(:ص1ٕٔٗ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 ٖٓ٘/ٕ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٕٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:ص1ٔ2ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 . ولفظه: وٌؤمركم بالفحشاء: بالسوء".ٖٓ٘/ٕ(:ص1ٖٕٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .2ٔ٘/٘فسٌر الطبري:( ت٘ٔ)
 .2ٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙٔ)
 .ٕٔٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر البحر المحٌط: 2ٔ)
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 :  (ٖ)والرابع: الكلمة السٌبة ، ومنه لول الشاعر
 وال ٌنطك الفحشاء من كان منهم     إلا جلسوا منا وال من سوابنا

لال أبو حٌان:" وكؤن الشٌطان ٌعد الفمر لمن أراد أن ٌتصدق ، وٌؤمره ، إل منع ، بالرد المبٌح 
 .(ٗ)على السابل ، وبخه وألهره بالكبلم السًء"

ْنهُ{]البمرة: ْؽِفَرةً ّمِ [، "أي وهو سبحانه ٌعدكم على إِنفالكم فً 1ٕٙلوله تعالى:}َوهللاُ ٌَِعُدكُم مَّ
 .(٘)سبٌله مؽفرةً لللنوب"

 .(ٙ)لال لتادة: " مؽفرة لفحشابكم"
 .(2)صً"ولال ابن عبا : "}وهللا ٌعدكم مؽفرة منه{:على هله المعا

 .(1)وروي "عن مماتل بن حٌان، لوله:}وهللا ٌعدكم مؽفرة منه{، للنوبكم عند الصدلة"
 .(5)لال ابن كثٌر:" أي : فً ممابلة ما أمركم الشٌطان بالفحشاء"

 .(ٓٔ)لال أبو حٌان:" أي ستراً للنوبكم مكافؤة للبلل"
 .(ٔٔ)واآلخرة"لال ابن عطٌة:" والمؽفرة هً الستر على عباده فً الدنٌا 

 .(ٕٔ)لوله تعالى: }وفضبًل{، "أي: زٌادة"
 .(ٖٔ)وروي عن" ابن عبا : " }وهللا ٌعدكم مؽفرة منه وفضبل{ لال: فً الرزق"

 .(ٗٔ)ولال لتادة:"فضبل لفمركم"
 .(٘ٔ)ولال مماتل:" ٌعنً: أن ٌخلفكم نفماتكم"

 .(ٙٔ)لال البؽوي: " أي رزلا خلفا"
 .(2ٔ)خوفكم الشٌطان من الفمر" لال ابن كثٌر: "أي : فً ممابلة ما

 .(1ٔ)لال الماسمً:" خلفا وثوابا فً اآلخرة"
 .(5ٔ)لال الصابونً:" وخلفاً لما أنفمتموه زابداً عن األصل"

لال أبو حٌان: " زٌادة على ممتضى ثواب البلل. ولٌل : وفضبلً ، أن ٌخلؾ علٌكم أفضل مما 
 .(ٕٓ)أنفمتم ، أو وثواباً علٌه فً اآلخرة"

                                                                                                                                                                               

 ٖٓ٘/ٕ(:ص1ٕٔ٘(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 ٖٓ٘/ٕ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
( ٖ/  ٔالبٌت للمرار بن سبلمة العمٌلً، وهو من شواهد سٌبوٌه، ولد أنشده فً كتابه مرتٌن: إحداهما فً )(ٖ)

 .( ونسبه لرجل من االنصار، ولم ٌعٌنهٕٖٓ/  ٔونسبه للمرار بن سبلمة، والثانٌة فً )
الفحشاء " الشا المبٌح، وتمول: أفحش الرجل فً كبلمه، وفحش تفحٌشا، وتفحش، إلا أردت أنه ٌتكلم بمبٌح 

 .الكبلم
 .ٕٔٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٖٓ٘/ٕ(:ص1ٔ2ٕ، وابن أبً حاتم)2ٔ٘/٘(:ص5ٙٔٙبري)( أخرجه الطٙ)
 .ٖٓ٘/ٕ(:ص1ٕٔٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص1ٔ1ٕ(أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .2ٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .ٕٔٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٓٔ)
 .ٖٗٙ/ٔ( المحرر الوجً: ٔٔ)
 .2ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص1ٔ5ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖٔ)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص1ٕٕٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص1ٕٕٔ(أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .ٖٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙٔ)
 .2ٓٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٔ)
 .1ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٔ)
 .ٕٔٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٕٓ)



ٕٓ1 

 

عطٌة: "والفضل هو الرزق فً الدنٌا والتوسعة فٌه والتنعٌم فً اآلخرة، وبكل]أي  لال ابن
 .(ٔ)بالمؽفرة والفضل[ لد وعد هللا تعالى"

لال ابن عثٌمٌن: "فالصدلة تزٌد المال؛ لموله تعالى: } وما آتٌتم من زكاة ترٌدون وجه هللا 
 .(ٖ)"(ٕ)«ما نمصت صدلة من مال: »-ملسو هيلع هللا ىلص-[ ، ولوله 5ٖفؤولبن هم المضعفون { ]الروم: 

ثم لكر تعالى فً ممابلة وعد الشٌطان وعد هللا بشٌبٌن : أحدهما : الستر لما  لال أبو حٌان:
 .(ٗ)اجترحوه من اللنوب ، والثانً : الفضل وهو زٌادة الرزق والتوسعة فً الدنٌا واآلخرة"

الفمر أفضل من الؽنى، ألن الشٌطان  ولكر النماش :"أن بعض النا  تؤن  بهله اآلٌة فً أن
، لال ابن عطٌة: "ولٌ  فً اآلٌة حجة (٘)إنما ٌبعد العبد من الخٌر وهو بتخوٌفه الفمر ٌبعد منه"

عبدي أنفك من رزلً أبسط علٌن »لاطعة أما إن المعارضة بها لوٌة وروي أن فً التوراة 
 اله:وفً المرآن مصد« فضلً، فإن ٌدي مبسوطة على كل ٌد مبسوطة

اِزلٌَِن ]سبؤ:  ٌُْر الرَّ ٍء فَُهَو ٌُْخِلفُهُ، َوهَُو َخ ًْ  .(ٙ)["5ٖوهو َوما أَْنَفْمتُْم ِمْن َش
ٌَْطاُن ٌَِعُدكُُم اْلَفْمَر َوٌَؤُْمُركُْم ِباْلفَْحَشاِء{  لال الراؼب:" إن لٌل: من حك ممابلة اللفظ فً لوله }الشَّ

معروؾ أو بالبر فلٌست المؽفرة ممابلة للفمر وال أن ٌمول )وهللا ٌعدكم الؽنى( ، وٌؤمركم بال
الفضل للفحشاء وإن كان مماببًل به ، فلم لم ٌلكر فً : )هللا ٌؤمركم( ، وهللا ٌؤمركم وهللا فً 

 الحمٌمة ٌؤمر فؤما الشٌطان فهو المسإول الموسو   
ٌره ، فبٌن أنه لٌل : لابل الفمر بالمؽفرة والفضل ، والفضل أعم من الؽنى ، ألنه ٌتناوله وؼ

ٌعد بالؽنى وزٌادات فضل فؤتى فً ممابلة وعد الشٌطان بالمؽفرة ، أنه ٌؽفر مع للن انمٌادكم 
للشٌطان ، وسابر اللنوب ولما كان أمر الشٌطان بالفحشاء إنما هو ألجل وعده بالفمر ألن من 

والسبلم : "  علٌه الصبلة -خاؾ بخل بماله ، والبخل سبب ارتكاب سابر الفواحش ولهلا لال 
، صار مستؽنى أن ٌلكر فً ممابله : }َوٌَؤُْمُركُْم بِاْلفَْحَشاِء{ بما لكر (2)وأي داء أدوى من البخل  "

من لوله : }َمْؽِفَرةً ِمْنهُ َوفَْضبًل{ ألن أمر هللا تعالى بالخٌرات والحسنات معلوم وإنما المجهول 
 .(1)ا ٌعرفه أولوا األلباب"أمر الشٌطان ، إل كان أمره ٌخفى على الجهال وإنم

[، " أي : واسع بالجود والفضل على من أنفك ، 1َٕٙوهللاُ َواِسٌع َعِلٌٌم{]البمرة: لوله تعالى:}
 .(5)علٌم بنٌات من أنفك"

 .(ٓٔ)لال أبو حٌان: "ولٌل : علٌم أٌن ٌضع فضله"
 .(ٔٔ)أي: وهللا }َواِسٌع{ "ٌوسع على من ٌشاء، } َعِلٌٌم {بؤفعالكم ونٌاتكم"

                                                             

 .ٖٗٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
[ 5ٙ] 5ٕ٘ٙ: استحباب العفو والتواضع، حدٌث ربم 5ٔ، كتاب البر والصلة، باب ٖٓٔٔمسلم ص(أخرجه ٕ)

ٕ٘11. 
 .2ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٕٔٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٗ)
 .ٖٗٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٖٗٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
عن جابر رضً هللا عنه لال  5ٕٙ/حٔٔٔمفرد :هلا المثل جـزء من حـدٌث أخــــرجه البخاري فً األدب ال( 2)

لَهُ . لال : ) َوأَُي َداٍء أَدَوى ِمَن  : لال رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ) َمن َسٌُدكُم ٌَا بَنً َسلََمةَ  ( لُلنا : َجُد بن لٌٍَ  ،َعلى أنَّا نَُبِخّ
لى أَصَناِمهم فً الَجاِهلٌِة ، وكاَن ٌُوِلُم َعن رسوِل هللا البُخِل ، بَْل َسٌُِدكُم : َعمرو بن الَجُموح ( وكاَن َعمرو عَ 

، والربانً فً صحٌح  ٖٙٗ/ٖملسو هيلع هللا ىلص إِلا تََزوجَّ . (( . وصححه ابن حجر فً تؽلٌك التعلٌك على صحٌح البخاري :
 . 5ٕٙاألدب المفرد برلم :

 . ٙٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 1)
 .ٕٔٗ/ٕالمحٌط: ( تفسٌر البحر 5)
 .ٕٔٗ/ٕ(تفسٌر البحر المحٌط: ٓٔ)
 .ٓٗٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٔٔ)



ٕٓ5 

 

لال الطبري: " }وهللا واسع{، الفضل اللي ٌعدكم أن ٌعطٌكموه من فضله وسعة خزابنه }علٌم{ 
بنفماتكم وصدلاتكم التً تنفمون وتصدلون بها ، ٌحصٌها لكم حتى ٌجازٌكم بها عند ممدمكم علٌه 

 .(ٔ)فً آخرتكم"
ُ واِسٌع لدرة وفضبل فٌحمك ما وعدكم به من المؽ فرة وإخبلؾ ما تنفمونه لال الماسمً:" َوَّللاَّ

 .(ٕ)َعِلٌٌم بصدلاتكم. فبل ٌضٌع أجركم"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: إثبات إؼواء الشٌاطٌن لبنً آدم؛ لموله تعالى: } الشٌطان ٌعدكم الفمر  - ٔ
 وٌؤمركم بالفحشاء{.

بالزنى مثبلً،  ومنها: أن للشٌطان تؤثٌراً على بنً آدم إلداماً، أو إحجاماً؛ أما اإللدام: فٌؤمره - ٕ
وٌزٌن له حتى ٌُْمدم علٌه؛ وأما اإلحجام: فٌؤمره بالبخل، وٌعده الفمر لو أنفك؛ وحٌنبٍل ٌحجم عن 

 اإلنفاق.
ومنها: أن أبواب التشاإم ال ٌفتحها إال الشٌاطٌن؛ لموله تعالى: } ٌعدكم الفمر {؛ فالشٌطان  - ٖ

؛ واإلنسان «م أصبحت ؼداً فمٌراً؛ ال تنفكإلا أنفمت الٌو»هو اللي ٌفتح لن باب التشاإم ٌمول: 
بشر: ربما ال ٌنفك؛ ربما ٌنسى لول هللا تعالى: }وما أنفمتم من شًء فهو ٌخلفه وهو خٌر 

 « .ما نمصت صدلة من مال»[ ، ولول رسوله )ص(: 5ٖالرازلٌن{ ]سبؤ: 
عدو له فً ومنها: بٌان عداوة الشٌطان لئلنسان؛ ألنه فً الوالع عدو له فً الخبر، و - ٗ

 ً والعٌال  -الطلب؛ فً الخبر: ٌعده الفمر؛ فً الطلب: ٌؤمره بالفحشاء؛ فهو عدو مخبراً، وطالبا
 باهلل.
ومنها: أن البخل من الفواحش؛ ألن الممام ممام إنفاق؛ فٌكون المراد بالفاحشة: البخل،  - ٘

 وعدم اإلنفاق.

روع؛ فهو شبٌه بالشٌطان؛ وكللن ومنها: أن من أمر شخصاً باإلمسان عن اإلنفاق المش - ٙ
من أمر ؼٌره باإلسراؾ فالظاهر أنه شٌطان؛ لموله تعالى: }إن المبلرٌن كانوا إخوان الشٌاطٌن 

 [ .2ٕوكان الشٌطان لربه كفوراً{ ]اإلسراء: 
ومنها: البشرى لمن أنفك بالمؽفرة، والزٌادة؛ لموله تعالى: } وهللا ٌعدكم مؽفرة منه وفضبًل  - 2
ان ما بٌن الوعدٌن: } الشٌطان ٌعدكم الفمر {؛ } وهللا ٌعدكم مؽفرة منه وفضبًل {؛ فاهلل { ؛ شت

 ٌعدنا بشٌبٌن: المؽفرة، والفضل؛ المؽفرة لللنوب؛ والفضل لزٌادة المال فً بركته، ونمابه.
فإن لال لابل: كٌؾ ٌزٌد هللا تعالى المنِفك فضبلً ونحن نشاهد أن اإلنفاق ٌنمص المال حساً؛ 

 فإلا أنفك اإلنسان من العشرة درهماً صارت تسعة؛ فما وجه الزٌادة 
فالجواب: أما بالنسبة لزٌادة األجر فً اآلخرة فاألمر ظاهر؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 

وال ٌمبل هللا إال  -سبعمابة ضعؾ إلى أضعاؾ كثٌرة؛ ومن تصدق بما ٌعادل تمرة من طٌب 
تى تكون مثل الجبل؛ وأما بالنسبة للزٌادة الحسٌة فً الدنٌا فمن عدة فإن هللا ٌربٌها له ح -الطٌب 
 أوجه:

 الوجه األول: أن هللا لد ٌفتح لئلنسان باب رزق لم ٌخطر له على بال؛ فٌزداد ماله.
الوجه الثانً: أن هلا المال ربما ٌمٌه هللا سبحانه وتعالى آفات لوال الصدلة لولعت فٌه؛ وهلا 

 ً المال اآلفات.مشاهد؛ فاإلنفاق ٌم
الوجه الثالث: البركة فً اإلنفاق بحٌث ٌنفك الملٌل، وتكون ثمرته أكثر من الكثٌر؛ وإلا نُزعت 
 البركة من اإلنفاق فمد ٌنفك اإلنسان شٌباً كثٌراً فً أمور ال تنفعه؛ أو تضره؛ وهلا شًء مشاهد.

لموله تعالى: } منه {؛ ألن عظم ومنها: أن هله المؽفرة التً ٌعدنا هللا بها مؽفرة عظٌمة؛  - 1
فاؼفر لً »العطاء من عظم المعطً؛ ولهلا جاء فً الحدٌث اللي وصى به النبً ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكر: 

 .(ٔ)«مؽفرة من عندن وارحمنً
                                                             

 .2٘٘/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)



ٕٔٓ 

 

ومنها: أنه ٌنبؽً للمنفك أن ٌتفاءل بما وعد هللا؛ لموله تعالى: } وهللا ٌعدكم مؽفرة منه  - 5
لا أنفك اإلنسان وهو ٌحسن الظن باهلل عز وجل أن هللا ٌؽفر له اللنوب، وٌزٌده من وفضبًل {؛ فإ

 فضله كان هلا من خٌر ما تنطوي علٌه السرٌرة.
ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما: } واسع {، و} علٌم {؛ وما تضمناه من صفة؛  - ٓٔ

عهما؛ ألن االسم من أسماء هللا إلا لرن وٌستفاد من االسمٌن، والصفتٌن إثبات صفة ثالثة باجتما
بؽٌره تضمن معنًى زابداً على ما إلا كان منفرداً مثل لوله تعالى: }فإن هللا كان عفواً لدٌراً{ 

[ ؛ فالجمع بٌن العْفِو والمدرة لها مٌزة: أن عفوه ؼٌر مشوب بعجز إطبللاً؛ ألن 5ٗٔ]النساء: 
واسع علٌم {: فالصفة الثالثة التً تحصل باجتماعهما: بعض النا  لد ٌعفو لعجز؛ فموله تعالى: } 

 أن علمه واسع.
 المرآن

ًٌْرا َكثًٌِرا َوَما ٌَذ ك ُر إاِل  أُولُو اْْلَ  ًَ َخ ْلبَاِب }ٌُْإتًِ اْلِحْكَمةَ َمْن ٌََشاُء َوَمْن ٌُْإَت اْلِحْكَمَة فَمَْد أُوتِ
 [2ٕٙ({ ]البمرة : 2ٕٙ)

 التفسٌر:
فً المول والفعل َمن ٌشاء من عباده، ومن أنعم هللا علٌه بللن فمد أعطاه ٌإتً هللا اإلصابة 

 خًٌرا كثًٌرا. وما ٌتلكر هلا وٌنتفع به إال أصحاب العمول المستنٌرة بنور هللا وهداٌته.
[، أي: ٌعطً الحكمة لمن ٌشاء من 5ٕٙلوله تعالى:}ٌُْإتًِ اْلِحْكَمةَ َمن ٌََشاُء{]البمرة: 
 .(ٔ)عباده

مراؼً:" أي إنه تعالى ٌعطى الحكمة والعلم النافع المصّرؾ لئلرادة لمن ٌشاء من عباده لال ال
، فٌمٌز به الحمابك من األوهام ، وٌسهل علٌه التفرلة بٌن الوسوا  واإللهام وآلة الحكمة العمل 

 .(ٕ)المستمل بالحكم فً إدران األشٌاء بؤدلتها ، وفهم األمور"

ن حمٌد بن عبد هللا بن زٌد المزي لال: لضى علً بن أبً طالب أخرج ابن أبً حاتم بسنده "ع
بمضٌة على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فبلؽت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤعجبته، فمال: الحمد هلل اللي جعل فٌنا الحكمة 

 .(ٖ)أهل البٌت"
، وهو التفات إل هو ولرأ الربٌع بن خٌثم بالتاء فً : }تإتً{، وفً: }تشاء{، على الخطاب

 .(ٗ)خروج من ؼٌبة إلى خطاب
 ولد جاءت كلمة الحكمة فً اللؽة بعدة معان، منها:

 العدل، والعلم، والحلم، والنبوة، والمرآن، واإلنجٌل. -ٔ
 .(٘)وأحكم األمر: أتمنه فاستحكم، ومنعه عن الفساد

لمن ٌحسن دلابك والحكمة عبارة عن معرفة أفضل األشٌاء بؤفضل العلوم، وٌُمال  -ٕ
 .(ٙ)الصناعات وٌتمنها: حكٌم

 .(ٔ)والحكٌم: المتمن لؤلمور، ٌمال للرجل إلا كان حكٌماً: لد أحكمته التجارب -ٖ

                                                                                                                                                                               
؛ وأخرجه مسلم 1ٖٗ: الدعاء لبل السبلم، حدٌث رلم 5ٗٔ، كتاب األلان، باب 1ٖٗأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .2ٕٓ٘[ 1ٗ] 1ٙ5ٙلتعول، حدٌث رلم : الدعوات واٗٔ، كتاب اللكر والدعاء، باب 1ٗٔٔ
 . ٖٔ٘/ٖ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٖٓ/ٖ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .5ٔ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٖٖ٘/ٕ(:ص1ٖٕٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
 .ٕٕٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر البحر المحٌط:ٗ)
هـ، باب المٌم، فصل الحاء، 1ٔ2المتوفى سنة (  المامو  المحٌط، لمجد الدٌن دمحم بن ٌعموب الفٌروزآبادي، ٘)

، ومختار الصحاح، مادة: حكم ٖٗٔ/ٕٔ، وانظر: لسان العرب البن منظور، باب المٌم، فصل الحاء ٘ٔٗٔص
 .ٕٙص
، وانظر: لسان 5ٔٔ/ٔ(  النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، البن األثٌر، باب الحاء مع الكاؾ، مادة حكم ٙ)

 .5ٓٔ/ٔ، والمعجم الوسٌط، مادة: حكم، ٓٗٔ/ٕٔالمٌم، فصل الحاء، العرب البن منظور، باب 



ٕٔٔ 

 

والَحَكُم والحكٌم هما بمعنى: الحاكم والماضً، والحكٌم فعٌل بمعنى فاعل، أو هو اللي  -ٗ
 .(ٕ)ٌُحِكُم األشٌاء وٌتمنها، فهو فعٌل بمعنى مفعل

 .(ٖ)لحكمة: إصابة الحك بالعلم والعملوا -٘
ٌت َحَكمة اللجام؛ ألنها تمنع الفَر  من الجري  -ٙ والحكٌم: المانع من الفساد، ومنه سُّمِ

واللهاب فً ؼٌر لصد، والسورة المحكمة، الممنوعة من التؽٌٌر وكل التبدٌل، وأن ٌلحك بها ما 
 ٌخرج عنها، وٌزداد علٌها ما لٌ  منها.

لا؛ ألنها تمنع صاحبها من الجهل، وٌمال: أحكم الشًء، إلا أتمنه، ومنعه من والحكمة من ه
 .(ٗ)الخروج عما ٌرٌد، فهو محكم وحكٌم على التكثٌر

ٌت بللن؛ ألنها تمنعه من الجري الشدٌد، وتللل  -2 والَحَكَمةُ: ما أحاط بحنكً الفَر ، سُّمِ
الجهل، ومنه اشتماق الحكمة؛ ألنها تمنع الدابة لراكبها، حتى تمنعها من الجماح، ومن كثٌر من 

 .(٘)صاحبها من أخبلق األرالل
والُحْكُم: هو المنع من الظلم، وسمٌت حكمة الدابة، ألنها تمنعها، ٌمال: حكمت الدابة  -1

وأحكمتها، وٌمال: حكمت السفٌه وأحكمته: إلا أخلت على ٌدٌه، والحكمة هلا لٌاسها؛ ألنها تمنع 
 .(ٙ)حكمت فبلناً تحكٌماً: منعته عما ٌرٌدمن الجهل، وتمول: 

ومما تمدم ٌتضح وٌتبٌن أن الحكمة ٌظهر فٌها معنى المنع، فمد استعملت فً عدة معان 
تتضمن معنى المنع: فالعدل: ٌمنع صاحبه من الولوع فً الظلم، والحلم: ٌمنع صاحبه من الولوع 

نُّبُّوة، والمرآن، واإلنجٌل: فالنبً إنما فً الؽضب، والعلم: ٌمنع صاحبه من الولوع فً الجهل، وال
، ومن الولوع فً المعاصً واآلثام، والمرآن  بُِعَث لمنع من بعث إلٌهم من عبادة ؼٌر َّللاَّ
واإلنجٌل وجمٌع الكتب السماوٌة أنزلها َّللاَّ تتضمن ما ٌمنع النا  من الولوع فً الشرن وكل 

 منكر ولبٌح.

ً على أن المعرفة الصحٌحة فٌها معنى المنع، والتحدٌد، ومن فسر الحكمة بالمعرفة فهو مبن
والفصل بٌن األشٌاء، وكللن اإلتمان، فٌه منع للشًء المتمن من تطرق الخلل والفساد إلٌه، وفً 

: "اإلحكام هو الفصل والتمٌٌز والفرق -رحمه َّللاَّ  –هلا المعنى لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 
وٌحصل إتمانه؛ ولهلا دخل فٌه معنى المنع كما دخل فً الحد  والتحدٌد اللي به ٌتحمك الشًء
 .(2)بالمنع جزء معناه ال جمٌع معناه"

 :(1)واختلؾ أهل التفسٌر فً }اْلِحْكَمةَ{، فً هلا الموضع، على وجوه
، وروي (ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)، وأبً العالٌة(ٓٔ)، ولتادة(5)أحدها : الفمه فً المرآن ، لاله ابن عبا 

 .(ٖ)، والحسٌن بن والد(ٕ)، ومماتل(ٔ)الدرداء نحوه عن أبً
                                                                                                                                                                               

، ومختار الصحاح، مادة: حكم، ٖٗٔ/ٕٔ(  انظر: لسان العرب البن منظور، باب المٌم، فصل الحاء، ٔ)
 .ٕٙص
 (  انظر: النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، البن األثٌر باب الحاء مع الكاؾ، مادة: حكم، ٕ)
ٔ/ٗٔ5. 
 .2ٕٔفردات فً ؼرٌب المرآن، للراؼب األصفهانً، كتاب الحاء، مادة: حكم، ص(  المٖ)
 ، بتصرؾ ٌسٌر.11ٕ/ٔ(  انظر: الجامع ألحكام المرآن للمرطبً، ٗ)
 هـ، مادة: الحكم، 22ٓ(  انظر: المصباح المنٌر، ألحمد بن دمحم الفٌومً، المتوفى سنة ٘)
 .ٖٕ٘/1، وتاج العرو ، ٘ٗٔ/ٔ
 ، باب الحاء والكاؾ، مادة: حكم.5ٔ/ٕألبً الحسٌن أحمد بن فار ،  (  مماٌٌ  اللؽةٙ)
 .2/ٕ(  مجموعة الرسابل الكبرى، البن تٌمٌة، 2)
 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  2ٙ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص1ٕٕٕ، وابن ابً حاتم)22٘/٘(:ص1ٕٔٙ، و)2ٙ٘/٘(:ص22ٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
، ٖٖ٘/ٕ(:ص1ٖٖٕ، ونحوه ابن أبً حاتم)2ٙ٘/٘(:ص25ٔٙ(، و)21ٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 ، ولفظه:" المرآن".ٖٖ٘/ٕ(:ص1ٖٕٗو)
 .22٘-2ٙ٘/٘(:ص1ٓٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٔ٘/ٕ(:ص1ٕٖٕ، وابن ابً حاتم)22٘/٘(:ص1ٔٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)



ٕٕٔ 

 

 .(٘)، ومالن(ٗ)والثانً : العلم بالدٌن ، لاله ابن زٌد
 .(ٙ)لال الصابونً: " أي ٌعطً العلم النافع المإدي إِلى العمل الصالح من شاء من عباده"

 .(1)، وأبو سنان(2)والثالث : النبّوة . لاله السدي
، وروي نحوه عن مطر (ٔٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٓٔ)،وأبو العالٌة(5)الربٌعوالرابع : الخشٌة ، لاله 

 .(ٕٔ)بن الوراق
 .(ٖٔ)والخام  : اإلصابة فً المول والفعل، لاله مجاهد 

 .(ٗٔ)لال الزمخشري: } ٌُْإتًِ اْلِحْكَمةَ {، أي: "ٌوفك للعلم والعمل به"
 .(٘ٔ)والساد  : الكتابة ، لاله مجاهد

 . (ٙٔ)زٌد بن أسلموالسابع : العمل ، لاله 
 .(2ٔ)الثامن: الفهم. لاله إبراهٌم

 .(1ٔ)التاسع: أن تكون الحكمة هنا صبلح الدٌن وإصبلح الدنٌا. لاله الماوردي
 .(5ٔ)العاشر: السنة. لاله السدي

، لرٌب بعضها من بعض ألن الحكمة -ما عدا لول السدي-لال ابن عطٌة: "وهله األلوال كلها 
مان فً عمل أو لول. وكتاب هللا حكمة، وسنة نبٌه حكمة. وكل ما مصدر من اإلحكام وهو اإلت

 .(ٕٓ)لكر فهو جزء من الحكمة التً هً الجن "
، لرٌب بعضها من (ٖ)والحسن(ٕ)والربٌع  (ٔ)ولال المرطبً: " وهله األلوال كلها ما عدا السدي

ر فهو نوع من بعض ، ألن الحكمة مصدر من اإلحكام وهو اإلتمان فً لول أو فعل ، فكل ما لك

                                                                                                                                                                               

 ه:" لراءة المرآن، والفكرة فٌه".. ولفظٖٖ٘/ٕ(:ص1ٖٕٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 . ولفظه:" لراءة المرآن ظاهرا".ٖٖ٘/ٕ(:ص1ٖٕٕ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
 . ولفظه:" استظهار المرآن".ٖٖ٘/ٕ(:ص1ٖٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .21٘/٘(:ص12ٔٙ(، و)1ٙٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
، ونحو هلا المعنة أخرجه ابن ٕٖ٘/ٕ(:ص1ٕ5ٕحاتم)، وابن ابً 21٘/٘(:ص11ٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)

 . ولفظه: "العلم: الحكمة، نور ٌهدي هللا به من ٌشاء، ولٌ  بكثرة المسابل".ٖٗ٘/ٕ(:ص1ٖ2ٕأبً حاتم)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
، ونمله ابن عطٌة فً: ٕٖ٘/ٕ(:ص1ٕ1ٕ، وابن ابً حاتم)25٘/٘(:ص5ٕٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)

 .ٖٗٙ/ٔوجٌز: المحرر ال
 .ٖٗ٘/ٕ(:ص1ٕٗٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)1)
 .21٘/٘(:ص5ٔٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 . ولفظه: " الحكمة: الخشٌة، فإن خشٌة هللا رأ  كل حكمة".ٖٔ٘/ٕ(:ص1ٕٕٗ( ابن ابً حاتم)ٓٔ)

ٌة ألن خشٌة (: " وأخرج ابن أبً حاتم عن أبً العالٌة }ٌإت الحكمة{ لال: الخشٙٙ/ٕلكر السٌوطً فً الدّر)
َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء{. ] سورة فاطر :  [". بزٌادة لفظ} ولرأ : ) إِنََّما 1ٕهللا رأ  كل حكمة ولرأ }إِنََّما ٌَْخَشى َّللاَّ

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء (. ] سورة فاطر :   ["، ولكننً لم اجد هله الزٌادة، إال فً روٌاة الطبري عن1ٌَْٕخَشى َّللاَّ
: "حدثنً المثنى ، لال : حدثنا إسحاق ، لال : حدثنا ابن أبً جعفر ، عن أبٌه ، عن 21٘/٘(:5ٔٔٙالربٌع)

الربٌع فً لوله : " ٌإتً الحكمة من ٌشاء ومن ٌإت الحكمة " اآلٌة ، لال : " الحكمة " الخشٌة ، ألن رأ  كل 
َ ِمْن ِعبَا  [.1ِٕدِه اْلعُلََماُء{. ] سورة فاطر : شًء خشٌة هللا. ولرأ : }إِنََّما ٌَْخَشى َّللاَّ

 . أخرجه ابن منلر.2ٙ/ٕ( أنظر: الدر المنثور: ٔٔ)
 ، ولفظه: "بلؽنا أن الحكمة خشٌة هللا، والعلم باهلل".ٖٖ٘/ٕ(:ص1ٖٕٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٖ٘/ٕ(:ص1ٕٕ٘، وابن ابً حاتم)22٘/٘(:ص1٘ٔٙ(، و)1ٗٔٙ(، و)1ٖٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٗٔ)
 .ٖٗٗ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٘ٔ)
 .ٕٖ٘/ٕ(:ص1ٕ5ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙٔ)
 .ٕٖ٘/ٕ(:ص1ٕٕٙ، وابن ابً حاتم)21٘/٘(:ص5ٓٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1ٔ)
 .ٕٖ٘/ٕ(:ص1ٕ2ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)5ٔ)
 .ٖٗٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٓ)



ٕٖٔ 

 

الحكمة التً هً الجن  ، فكتاب هللا حكمة ، وسنة نبٌه حكمة ، وكل ما لكر من التفضٌل فهو 
حكمة. وأصل الحكمة ما ٌمتنع به من السفه ، فمٌل للعلم حكمة ، ألنه ٌمتنع به ، وبه ٌعلم 

: "من ٌرد هللا االمتناع من السفه وهو كل فعل لبٌح ، وكلا المرآن والعمل والفهم. وفً البخاري 
 .(٘)"(ٗ)به خٌرا ٌفمهه فً الدٌن"

ال تختص بالنبوة ، بل هً أعم  -كما لاله الجمهور  -لال ابن كثٌر: " والصحٌح أن الحكمة 
منها ، وأعبلها النبوة ، والرسالة أخص ، ولكن ألتباع األنبٌاء حظ من الخٌر على سبٌل التبَع ، 

المرآن فمد أْدِرَجت النبوة بٌن كتفٌه ؼٌر أنه ال ٌوحى كما جاء فً بعض األحادٌث : "من حفظ 
 .(2(")ٙ)إلٌه"

ولال الحافظ ابن حجر:" وأصّح ما لٌل فً الحكمة أنها: وضع الشًء فً محله أو الفهم فً 
 .(8)كتاب هللا"

لال الزمخشري: "والحكٌم عند َّللاَّ : هو العالم العامل"
(5). 

تمان العلم والعمل. وبعبارة أخرى معرفة الحك والعمل ولال الماسمً: "لال كثٌرون: الحكمة إ
به، لال أبو مسلم: الحكمة فعلة من الحكم وهً كالنحلة من النحل، ورجل حكٌم إلا كان لا حجا 
ولّب وإصابة رأي. وهً فً هلا الموضع فً معنى الفاعل. وٌمال: أمر حكٌم، أي محكم. وهو 

 . (ٓٔ)["َٗرُق كُلُّ أَْمٍر َحِكٌٍم{ ]الدخان: فعٌل بمعنى مفعول. لال تعالى:}فٌِها ٌُفْ 
مواضعها البلبمة  لال ابن عثٌمٌن: "و}الحكمة { ِمن أحكم بمعنى أتمن؛ وهً وضع األشٌاء فً 

بها، وتستلزم علماً، ورشداً، فالجاهل ال تؤتً منه الحكمة إال مصادفة؛ والسفٌه ال تؤتً منه 
 .(ٔٔ)الحكمة إال مصادفة"

من )الحكم( وفصل المضاء ، وأنها اإلصابة... وإلا كان للن كللن  )الحكمة(:ولال الطبري:  
معناه، كان جمٌع األلوال التً لالها المابلون اللٌن لكرنا لولهم فً للن داخبل فٌما للنا من للن ، 

ألن اإلصابة فً األمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة. وإلا كان للن كللن ، كان 
م منه بمواضع الصواب فً أموره مفهما خاشٌا هلل فمٌها عالما، وكانت النبوة من المصٌب عن فه

ألسامه، ألن األنبٌاء مسددون مفهمون ، وموفمون إلصابة الصواب فً بعض األمور ، " والنبوة 
 .(ٕٔ)" بعض معانً )الحكمة("

                                                                                                                                                                               

 [. وسبك تخرٌجه.ٖٖٓ/ٖ( أي: العلم: النبوة. ] انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 [. وسبك تخرٌجه.ٖٖٓ/ٖ( أي الحكمة: الخشٌة. ] انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 [. نمله عنه.ٖٖٓ/ٖ( أي: الحكمة الورع.] انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 . 5ٖ/ٔ(:ص2ٔ( صحٌح البخاري:)ٗ)
 .ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .. (1ٔٔ٘/ٕٔٓ-55ٔ/ٔٔ) ( الحدٌث ضعٌؾ مرفوعا، أنظر: السلسلة الضعٌفةٙ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
( وهلا ؼاٌة التحمٌك فً معنى الحكمة، فمد لٌل فً معناها ألوال كثٌرة،  انظر: جامع البٌان للطبري: 1)
، الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٕٗٓٔ-55ٓٔ/ٖ: -المسم الثانً من سورة البمرة-، تفسٌر ابن أبً حاتم25٘-2ٙ٘/٘
، معالم التنزٌل للبؽوي: 51ٕ/ٔب، معانً المرآن للنحا : ٓٙٔ/ٔأ و: 11/ٔأ، البسٌط للواحدي: 1ٙٔ/ٔ
، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٕٖٗ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٖٗٗ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٖٗ/ٔ
، مدارج 51ٖ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٖٖٓ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٖٓ-5ٕٖ/ٕ

. واللي ٌظهر أن الحكمة حكمتان، األولى: علمٌة، وهً: الفهم والعلم 25ٗ-21ٗ/ٕالسالكٌن البن المٌم: 
واالطبلع على بواطن األشٌاء. واألخرى عملٌة، وهً: فعل الصواب، ووضع الشًء فً محله، ولد أفاد للن 

، والجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 2/2ٖ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 25ٗ/ٕالسالكٌن:  ابن المٌم فً مدارج
 . ٕٖٓ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٖٓ/ٖ
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5)
 .5ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
 .ٖٔ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمن: ٔٔ)
 .25٘/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔ)



ٕٔٗ 

 

ر نجد أن ،وعند التؤمل والنظ(ٕ()ٔ)ولد لكر بعضهم تسعة وعشرٌن لوالً فً تعرٌؾ الحكمة
التعرٌؾ الشامل اللي ٌجمع وٌضم جمٌع هلا األلوال فً تعرٌؾ الحكمة هو: "اإلصابة فً 

 األلوال واألفعال، ووضع كل شًء فً موضعه".
فجمٌع األلوال تدخل فً هلا التعرٌؾ؛ ألن الحكمة مؤخولة من الحكم وفصل المضاء اللي هو 

 ً لحكٌم بٌِّن الحكمة، ٌعنً: أنه لبٌن اإلصابة فً  بمعنى الفصل بٌن الحك والباطل، ٌمال: إن فبلنا
المول والفعل، فجمٌع التعارٌؾ داخلة فً هلا المول؛ ألن اإلصابة فً األمور إنما تكون عن فهم 
بها، وعلم، ومعرفة، والمصٌب عن فهم منه بمواضع الصواب ٌكون فً جمٌع أموره: فهماً، 

، فمٌهاً، عالماً، عامبلً بعلمه ً َلِلَّ ً فً دٌنه... والحكمة أعم من النبوة، والنبوة بعض خاشٌا ، ورعا
مسددون، مفهمون، وموفمون  -علٌهم الصبلة والسبلم  –معانٌها وأعلى ألسامها؛ ألن األنبٌاء 

 .(ٖ)إلصابة الصواب فً األلوال، واألفعال، واالعتمادات، وفً جمٌع األمور
ًٌْرا َكثًٌِرا لوله تعالى: } ًَ َخ [، "أي: من ٌعطه هللا 5ٕٙ{]البمرة:َوَمْن ٌُْإَت اْلِحْكَمةَ فَمَْد أُوتِ

 .(ٗ)سبحانه وتعالى الحكمة فمد أعطاه خٌراً كثٌراً"
مكحول: "إن المرآن جزء من اثنٌن وسبعٌن جزءا من النبوة، وهو الحكمة التً لال هللا: لال 

 .(٘)ٌرا{"}ومن ٌإت الحكمة فمد أوتً خٌرا كث
ٌْراً َكثٌِراً{ تنكٌر تعظٌم ، كؤنه لال : فمد أوتى أّى خٌر كثٌر" لال الزمخشري:" و}َخ
(ٙ()2). 

                                                             

 .ٕٖٓ/ٕلدمحم بن ٌوسؾ، أبو حٌان األندلسً، (  انظر: تفسٌر البحر المحٌط، ٔ)
(  انظر: تفسٌر مفهوم الحكمة فً المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة فً المصادر التالٌة: جامع البٌان فً تفسٌر ٕ)

، وتفسٌر ؼرابب المرآن للنٌسابوري المطبوع ٔٙ، ٓٙ/ٖ، ٖٙٗ/ٔالمرآن، ألبً جعفر دمحم بن جرٌر الطبري، 
، وزاد المسٌر فً علم التفسٌر البن ٙٔٔ/ٔ، ٕٙ٘/ٔ، وتفسٌر البؽوي، ٖٔٗ/ٔي، بهامش تفسٌر الطبر

، وتفسٌر المرآن العظٌم ٔٙ، ٓٙ/ٖ، ٖٔٔ/ٕ، والجامع ألحكام المرآن للمرطبً، ٙٗٔ/ٔ، ٕٖٗ/ٔالجوزي، 
، 12ٖ/ٔ، وروح المعانً فً تفسٌر المرآن العظٌم والسبع المثانً لؤللوسً، ٖٕٖ/ٔ، 1ٗٔ/ٔالبن كثٌر، 

، 2٘/ٖ، 5ٕ/ٕ، 2ٕٗ/ٔ، وتفسٌر المنار لدمحم رشٌد رضا، ٗٗٔ/ٔ، 15ٕ/ٔ، وفتح المدٌر للشوكانً، ٔٗ/ٖ
، وفً ظبلل ٗ٘ٔ/ٙ، 5ٕٓ/ٔ، 2ٖٔ/ٔ، وتفسٌر السعدي، ٔٗ/ٖ، 5ٔ/ٕ، ٕٗٔ/ٔ، وتفسٌر المراؼً، ٖٕٙ/ٖ

دوسري، ، وصفوة المفاهٌم واآلثار لعبد الرحمن ال552/ٕ، 55ٖ، 5ٖٔ/ٔ، ٕٖٔ/ٔالمرآن لسٌد لطب، 
 ، 2ٙ، ٙٙ/ ٙ، ودرء تعارض العمل والنمل البن تٌمٌة، 55ٗ، 51ٗ/ٖ، ٙٔٗ، ٖٓٙ/ٕ
، 25ٗ، 21ٗ/ٕ، ومدارج السالكٌن البن المٌم، 2ٓٔ/5ٔ، ومجموع فتاوى شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، ٖٕ/ ٕٕ/ 5

، 2ٓ، 2ٙ/ٔ ، وفتح الباري بشرح صحٌح البخاري البن حجر العسمبلنً،2ٕٕوالتفسٌر المٌم البن المٌم، ص
، وتحفة ٕٔ/٘ٔ، 51/ٙ، ٖٖ/ 2/ٕوشرح النووي على صحٌح مسلم، ، ٓٗ٘/5ٕ٘، ٕٕ٘/ٓٔ، ٓٓٔ/2، ٖٔ٘/ٙ

 .ٖ٘٘، ٖٗ٘/ٖٔ، وعون المعبود شرح سنن أبً داود، 2ٕٖ/ٓٔ، 1٘/2، 1ٕٔ/ٙاألحولي شرح سنن الترملي، 
 .ٔٙ/ٖ، ٖٙٗ/ٔ(  انظر: تفسٌر الطبري، ٖ)
 .ٖٔ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 . ٖٗ٘/ٕ(:ص1ٖ5ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
( اعترض علٌه أبو حٌان لاببل: " وهلا اللي لكره ٌستدعً أن فً لسان العرب تنكٌر تعظٌم ، وٌحتاج إلى 2)

الدلٌل على ثبوته وتمدٌره ، أي خٌر كثٌر ، إنما هو على أن ٌجعل خٌر صفة لخٌر محلوؾ ، أي : فمد أوتً 
راً ، أي خٌر ، كثٌر. وٌحتاج إلى إثبات مثل هلا التركٌب من لسان العرب ، وللن أن المحفوظ أنه إلا وصؾ خٌ

بؤي ، فإنما تضاؾ للفظ مثل الموصوؾ ، تمول : مررت برجل أي رجل كما لال الشاعر]الدر المصون: 
 [ : 2ٓ/ٔ، والدر اللوامع:5ٕ/ٔ، وهمع الهوامع:ٙٓٙ/ٕ

 اْمِرٍئ فَؤََجاَبنًِ        َوكُْنُت َوإٌَِّاهُ َمبلَلاً َوَمْوببِلً  دَعْوُت اْمَرأً أَيَّ 
وإلا تمرر هلا ، فهل ٌجوز وصؾ ما ٌضاؾ إلٌه   أي : إلا كانت صفة ، فتمول : مررت برجل أّي رجل كرٌم 
ً ففً تمدٌره : أي خٌر كثٌر ، حلؾ الموصوؾ  ، أو ال ٌجوز   ٌحتاج جواب للن إلى دلٌل سمعً ، وأٌضا
وإلامة أي الصفة ، وال ٌجوز للن إالَّ فً ندور ، ال تمول : رأٌت أي رجل ، ترٌد رجبلً ، أي رجل إالّ فً ندور 

 :  [2ٔٗ/ ٔدٌوان الفرزدق:نحو لول الشاعر]
  إلا حارب الحّجاج أّي منافك        عبله بسٌؾ كلّما هّز ٌمطع



ٕٔ٘ 

 

وكرر لكر الحكمة ولم ٌضمرها لكونها فً جملة أخرى ، ولبلعتناء بها ،  لال أبو حٌان:"
 .(ٔ)والتنبٌه على شرفها وفضلها وخصالها"

لبلها إشعار بؤن اللي ال ٌؽتر بوعد الشٌطان وٌولن لال الماسمً:"وفً إٌبلء هله اآلٌة لما 
 . (ٕ)بوعد هللا هو من آتاه هللا الحكمة"

لال المرطبً: " ٌمال : إن من أعطً الحكمة والمرآن فمد أعطً أفضل ما أعطً من جمع علم 
لَِلٌبلً { ]اإلسراء  كتب األولٌن من الصحؾ وؼٌرها ، ألنه لال ألولبن : "}َوَما أُوِتٌتُْم ِمَن اْلِعْلِم إِالَّ 

[، وسمى هلا خٌرا كثٌرا ، ألن هلا هو جوامع الكلم. ولال بعض الحكماء : من أعطً العلم 1٘: 
والمرآن ٌنبؽً أن ٌعرؾ نفسه ، وال ٌتواضع ألهل الدنٌا ألجل دنٌاهم ، فإنما أعطً أفضل ما 

ْنٌَا لَِلٌٌل{ وسمى  أعطً أصحاب الدنٌا ، ألن هللا تعالى سمى الدنٌا متاعا للٌبل فمال : }لُْل َمتَاعُ الدُّ
ٌْراً َكثٌِراً{" العلم والمرآن }َخ
(ٖ). 

لال ابن عثٌمٌن:" فإن لال لابل: ما وجه اختبلؾ التعبٌر بٌن لوله تعالى: } ٌإتً الحكمة من 
 ٌشاء {، ولوله تعالى: } ومن ٌإت الحكمة { 

ولد تكون مكتسبة؛ بمعنى أن اإلنسان لد أن الحكمة لد تكون ؼرٌزة؛  -وهللا أعلم  -فالجواب: 
ٌحصل له مع المران ومخالطة النا  من الحكمة وحسن التصرؾ ما ال ٌحصل له لو كان 
 -منعزالً عن النا ؛ ولهلا أتى بالفعل المضارع المبنً للمفعول لٌعم كل طرق الحكمة التً تؤتً 

ة والتجارب؛ على أن ما ٌحصل سواء أوتً الحكمة من لبل هللا عز وجل، أو من لِبل الممارس
 .(ٗ)من الحكمة بالممارسة والتجارب"

 :(٘)[، فٌه ثبلثة لراءات5ٕٙولوله تعالى: }َوَمن ٌُْإَت اْلِحْكَمةَ{]البمرة: 
ً للمفعول اللي لم ٌسم فاعله، وهو ضمٌر : من ، وهو المفعول  األولى: لرأ الجمهور مبنٌا

 األول : لٌإت.

 موب:}َوَمْن ٌُْإِت اْلِحْكَمةَ{، بكسر التاء مبنٌا للفاعل.الثانٌة: ولرأ الزهري وٌع
لال الزمخشري: "بمعنى: ومن ٌإته َّللاَّ الحكمة"
. لال أبو حٌان:" فإن أراد تفسٌر المعنى (ٙ)

فهو صحٌح ، وإن أراد تفسٌر اإلعراب فلٌ  كللن ، لٌ  فً ٌإت ضمٌر نصب حلؾ ، بل 
 .(2)أٌاً تعط درهماً أعطه درهماً" مفعوله ممّدم بفعل الشرط ، كما تمول :

الثالثة: ولرأ األعمش : }ومن ٌإته الحكمة{، بإثبات الضمٌر اللي هو المفعول األول : لٌإت ، 
 والفاعل فً هله المراءة ضمٌر مستكن فً : ٌإت ، عابد على هللا تعالى.

[، أي "ما ٌتعظ بآٌات هللا إال أصحاب 5ٕٙ{]البمرة:َوَما ٌَلَّكَُّر إِالَّ أُولُو اأْلَْلبَابِ  لوله تعالى: }
 .(1)العمول اللٌن ٌتصرفون تصرفاً رشٌداً"

أي : وما ٌنتفع بالموعظة والتلكار إال من له لب وعمل ٌعً به الخطاب  لال ابن كثٌر:"
 .(5)ومعنى الكبلم"

                                                                                                                                                                               

ٌراً كثٌراً أّي كثٌر ، حلؾ أي الصفة ، وإلامة المضاؾ إلٌه ٌرٌد : منافماً ، أي منافك ، وأٌضاً : ففً تمدٌره : خ
ممامها ، ولد حلؾ الموصوؾ به ، أي : فاجتمع حلؾ الموصوؾ به وحلؾ الصفة ، وهلا كله ٌحتاج فً إثباته 

 [.ٕٕٗ/ٕإلى دلٌل".]البحر المحٌط: 
 .ٕٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٔ)
 .5ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٖٔ٘/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٖٖٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٕٕٗ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: ٘)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
 .ٕٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: 2)
 .ٖٔ٘/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 . 2ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)



ٕٔٙ 

 

اآلي لال الزمخشري:" ٌرٌد الحكماء العبلم العمال. والمراد به الحّث على العمل بما تضمنت 
 .(ٔ)فً معنى اإلنفاق"

لال الماسمً: أي: وما " ٌتعظ بؤمثال المرآن والحكم، ]إال[ لوو العمول من النا ، الخالصة من 
 .(ٕ)شوابب الهوى. وهم الحكماء"

فؤخبر جل ثناإه أن المواعظ ؼٌر نافعة إال أولً الحجا والحلوم ، وأن اللكرى  لال الطبري: "
 .(ٖ)لعمول"ؼٌر ناهٌة إال أهل النهً وا

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: إثبات أفعال هللا المتعلمة بمشٌبته؛ لموله تعالى: } ٌإتً الحكمة {؛ وهله من  - ٔ

 الصفات الفعلٌة.
ومنها: أن ما فً اإلنسان من العلم والرشد فهو فضل من هللا عز وجل؛ لموله تعالى: }  - ٕ

وتعالى على العبد بعلم، ورشد، ولوة، ولدرة، ٌإتً الحكمة من ٌشاء {؛ فإلا مّن هللا سبحانه 
وسمع، وبصر فبل ٌترفع؛ ألن هله الصفات من هللا عز وجل؛ ولو شاء هللا لحرمه إٌاها، أو 
لسلبه إٌاها بعد أن أعطاه إٌاها؛ فمد ٌسلب هللا العلم من اإلنسان بعد أن أعطاه إٌاه؛ وربما ٌسلب 

 الً، وهدراً.منه الحكمة؛ فتكون كل تصرفاته طٌشاً، وضبل
ومنها: إثبات المشٌبة هلل سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } من ٌشاء {؛ واعلم أن كل شًء  - ٖ

علمه هللا سبحانه وتعالى بمشٌبته فإنه تابع لحكمته البالؽة؛ ولٌ  لمجرد المشٌبة؛ لكن لد نعلم 
ً حكٌماً{ الحكمة؛ ولد ال نعلمها؛ لال هللا تعالى: }وما تشاءون إال أن ٌشاء هللا  إن هللا كان علٌما

 [ .ٖٓ]اإلنسان: 
ومنها: إثبات الحكمة هلل عز وجل؛ ألن الحكمة كمال؛ ومعطً الكمال أولى به؛ فنؤخل من  - ٗ

 اآلٌة إثبات الحكمة هلل بهلا الطرٌك.

ومنها: الفخر العظٌم لمن آتاه هللا الحكمة؛ لموله تعالى: } ومن ٌإت الحكمة فمد أوتً خٌراً  - ٘
 كثٌراً {.
 ومنها: وجوب الشكر على من آتاه هللا الحكمة؛ ألن هلا الخٌر الكثٌر ٌستوجب الشكر. - ٙ
ومنها: أن بلوغ الحكمة متعدد الطرق؛ فمد ٌكون ؼرٌزٌاً جبل هللا العبد علٌه؛ ولد ٌكون  - 2

 كسبٌاً ٌحصل بالمران، ومصاحبة الحكماء.
ن ٌشاء من عباده بإٌتابه الحكمة؛ لموله تعالى: } ومنها: منّة هللا سبحانه وتعالى على م - 1

 ومن ٌإت الحكمة فمد أوتً خٌراً كثٌراً {.
ومنها: فضٌلة العمل؛ لموله تعالى: } وما ٌلكر إال أولو األلباب {؛ ألن التلكر ببل شن  - 5

لٌ   ٌحمد علٌه اإلنسان؛ فإلا كان ال ٌمع إال من صاحب العمل دل للن على فضٌلة العمل؛ والعمل
 -وإن لم ٌكن اإلنسان لكٌاً؛ واللكاء؛ لوة الفطنة  -هو اللكاء ألن العمل نتٌجته حسن التصرؾ 

وإن لم ٌكن اإلنسان عالبلً؛ ولهلا نمول: لٌ  كل لكً عالبلً، وال كل عالل لكٌاً؛ لكن لد 
ال  ٌجتمعان؛ ولد ٌرتفعان؛ وهنان عمل ٌسمى عمل إدران؛ وهو اللي ٌتعلك به التكلٌؾ، وهلا

 ٌلحمه مدح، وال لم؛ ألنه لٌ  من كسب اإلنسان.
أي عمل الرشد؛ لموله تعالى: } وما  -ومن فوابد اآلٌة: أن عدم التلكر نمص فً العمل  - ٓٔ

ٌلَّكر إال أولو األلباب {؛ فإن الحكم إلا علك بوصؾ ازداد لوة بموة للن الوصؾ، ونمص بنمص 
 للن الوصؾ.

بالمواعظ الكونٌة أو الشرعٌة إال أصحاب العمول اللٌن ٌتدبرون ما  ومنها: أنه ال ٌتعظ - ٔٔ
 حصل من اآلٌات سابماً، والحماً؛ فٌعتبرون بها؛ وأما الؽافل فبل تنفعه.

 المرآن

                                                             

 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔ)
 .5ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .1ٓ٘/٘ر الطبري: ( تفسٌٖ)



ٕٔ2 

 

َ ٌَْعلَُمهُ َوَما ِللظ اِلِمٌَن ِمْن  ({ 2ٕٓأَْنَصاٍر )}َوَما أَْنفَْمتُْم ِمْن نَفَمٍَة أَْو نَذَْرتُْم ِمْن نَْذٍر فَِإن  ّللا 
 [2ٕٓ]البمرة : 

 التفسٌر:
وما أعطٌتم من مال أو ؼٌره كثٌر أو للٌل تتصدلون به ابتؽاء مرضات هللا أو أوجبتم على 
أنفسكم شٌبًا من مال أو ؼٌره، فإن هللا ٌعلمه، وهو الُمطَِّلع على نٌاتكم، وسوؾ ٌثٌبكم على للن. 

 لهم أنصار ٌمنعونهم من علاب هللا. وَمن منع حك هللا فهو ظالم، والظالمون لٌ 
 .(ٔ)[، " ٌعنً أي صدلة تصدلتم"2ٕٓلوله تعالى:}َوَما أَْنفَْمتُْم ِمْن نَفَمٍَة {]البمرة:
 .(ٕ)لال البؽوي:" فٌما فرض هللا علٌكم"

 .(ٖ)لال الصابونً:" أي ما بللتم أٌها المإمنون من مال"
 .(ٗ)[، أي:" أو نلرتم من شًء فً سبٌل هللا"2ٕٓلبمرة:لوله تعالى: } أَْو نَلَْرتُْم ِمْن نَْلٍر{]ا

 .(٘)لال البؽوي: "أي : ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم فً طاعة هللا فوفٌتم به"
لال الطبري: " ٌعنً " بالنلر " ، ما أوجبه المرء على نفسه تبررا فً طاعة هللا ، وتمربا به 

 .(ٙ)إلٌه : من صدلة أو عمل خٌر" 
َ ٌَْعلَُمهُ {]البمرة:لوله   .(2)[، أي: " فإِن هللا ٌعلمه وٌجازٌكم علٌه"2ٕٓتعالى:}فَإِنَّ َّللاَّ

 .(1)لال اآللوسً: "كناٌة عن مجازاته سبحانه علٌه وإال فهو معلوم"
 :(5)[، ثبلثة اوجه2ٕٓولكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:} ٌَْعلَُمهُ{]البمرة:

 .(ٓٔ)األول: لال مجاهد: "ٌحصٌه"
 . (ٔٔ)الثانً: لال الزجاج : "ٌجازي علٌه"

 . (ٕٔ)والثالث: ولٌل : ٌحفظه
 .(ٖٔ)لال البؽوي: "ٌحفظه حتى ٌجازٌكم به"

 .(ٗٔ)لال أبو حٌان: "وهله األلوال متماربة"
لال البؽوي: " وإنما لال : ٌعلمه ، ولم ٌمل : ٌعلمها ألنه رده إلى اآلخر منهما كموله تعالى : 

[، وإن شبت حملته على )ما( كموله : ٕٔٔإثما ثم ٌرم به برٌبا{]النساء: }ومن ٌكسب خطٌبة أو 
 .(٘ٔ)[، ولم ٌمل بهما"ٖٕٔ}وما أنزل علٌكم من الكتاب والحكمة ٌعظكم به{]]البمرة:

ولال الطبري:" فإن لال لنا لابل : فكٌؾ لال : }فإن هللا ٌعلمه{، ولم ٌمل : )ٌعلمهما(، ولد لكر 
نما لال : }فإن هللا ٌعلمه{، ألنه أراد : فإن هللا ٌعلم ما أنفمتم أو نلرتم ، فلللن النلر والنفمة، لٌل : إ

 .(ٙٔ)وحد الكناٌة"
َ ٌَْعَلُمهُ{]البمرة:  :(ٔ)[، وجهٌن2ٕٓولد لكر أهل اللؽة فً التمدٌر فً لوله تعالى} فَإِنَّ َّللاَّ

                                                             

 .1ٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٖٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .1ٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٕٗ/ٕ( روح المعانً: 1)
 .ٖٕٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر البحر المحٌط: 5)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص1ٕٗٔ، وابن ابً حاتم)1ٔ٘/٘(:ص5ٗٔٙ(، و)5ٖٔٙ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٕٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٗٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٘ٔ)
 .1ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٙٔ)



ٕٔ1 

 

َ  األول: لال النحا  : "التمدٌر }َوَما أَْنَفْمتُْم ِمْن نََفمٍَة{ فإن هللا ٌعلمها ، }أَْو نَلَْرتُْم ِمْن نَْلٍر فَإِنَّ َّللاَّ
ٌَْعلَُمهُ{ ثم حلؾ"
(ٕ). 

الثانً: وٌجوز أن ٌكون التمدٌر : وما أنفمتم فإن هللا ٌعلمه وتعود الهاء على "ما" كما أنشد 
 سٌبوٌه المرئ المٌ  : 

 (ٖ)ِلَما نََسَجتَْها ِمْن َجنُوٍب َوَشْمؤَلِ فَتُِوضَح فَاِْلمْمَراةِ لَْم ٌَْعُؾ َرْسُمَها           
وٌكون } أو نلرتم من نلر { معطوفا علٌه. لال ابن عطٌة : "ووحد الضمٌر فً }ٌعلمه{ ولد 

 .(ٗ)لكر شٌبٌن من حٌث أراد ما لكر أو نص"
لال المرطبً: " وهلا حسن : فإن الضمٌر لد ٌراد به جمٌع الملكور وإن كثر. والنلر حمٌمة 
العبارة عنه أن تمول : هو ما أوجبه المكلؾ على نفسه من العبادات مما لو لم ٌوجبه لم ٌلزمه ، 

م ٌؤتً . وله أحكا -بكسرها  -وٌنلر  -بضم اللال  -تمول : نلر الرجل كلا إلا التزم فعله ، ٌنلر 
 .(٘)بٌانها فً ؼٌر هلا الوضع إن شاء هللا تعالى"

لال أبو حٌان:" وتضمنت هله اآلٌة وعداً ووعٌداً بترتٌب علم هللا على ما أنفموا أو نلروا، 
 .(ٙ)ومن نفمة"

لال المرطبً:" أي من كان خالص النٌة فهو مثاب ، ومن أنفك رٌاء أو لمعنى آخر مما ٌكسبه 
 .(2)ن فهو ظالم ، ٌلهب فعله باطبل"المن واأللى ونحو لل

لال الشوكانً: " فٌه معنى الوعد لمن أنفك ونلر على الوجه الممبول والوعٌد لمن جاء بعك  
للن ووحد الضمٌر مع كون مرجعه شٌبٌن هما النفمة والنلر ألن التمدٌر وما أنفمتم من نفمة فإن 

 .(1)هللا ٌعلمها أو نلرتم من نلر فإن هللا ٌعلمه"
 [، 2ٕٓله تعالى:}َوَما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر{]البمرة:لو

لال البؽوي: أي:ولٌ  للـ"واضعٌن الصدلة فً ؼٌر موضعها بالرٌاء أو ٌتصدلون من الحرام، 

 .(5)]من[ أعوان ٌدفعون علاب هللا عنهم "
أو  لال الصابونً:" أي: ولٌ  لمن منع الزكاة أو صرؾ المال فً معاصً هللا، من معٌن

 .(ٓٔ)نصٌر ٌنصرهم من علاب هللا"
لال الطبري:" وما لمن أنفك ماله رباء النا  وفً معصٌة هللا ، وكانت نلوره للشٌطان وفً 
طاعته.. ]من[ من ٌنصرهم من هللا ٌوم المٌامة ، فٌدفع عنهم عمابه ٌومبل بموة وشدة بطش ، وال 

 .(ٔٔ)بفدٌة
أي: اللٌن ٌنفمون رباء النا ، أو ٌضعون اإلنفاق فً ؼٌر  "َوما ِللظَّاِلِمٌَن{: لال الماسمً:}

موضعه. أو بضم المّن واأللى إلٌه، أو باإلنفاق من الخبٌث، أو ٌمنعون الصدلات، أو ٌنفمون 
 .(ٕٔ)أموالهم فً المعاصً، أو ال ٌفون بالنلور"

رلٌلة المن  لال المراؼً:" أي وما لللٌن ظلموا أنفسهم ولم ٌزكوها من رلٌلة البخل ، أو من
واأللى ، وظلموا الفمراء والمساكٌن بمنع ما أوجبه َّللّا لهم وظلموا األمة بترن اإلنفاق فً 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٖالمرطبً: ( أنظر: تفسٌر ٔ)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)

 .ٗٔ-ٖٔشرح المعلمات السبع:  (ٖ)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٕٖٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٖٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٙ)
 .ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .5ٕٓ/ٔ( فتح المدٌر: 1)
 .ٖٖ٘/ٔ(تفسٌر البؽوي: 5)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .1ٔ٘/٘تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٔ)



ٕٔ5 

 

من أنصار لهم ٌنصرونهم ٌوم الجزاء ، فٌدفعون عنهم بجاههم أو بمالهم ،  -مصالحها العامة 
وهلا كموله : }ما ِللظَّاِلِمٌَن ِمْن َحِمٌٍم َوال َشِفٌعٍ ٌُطاعُ{"
(ٔ). 

ل اآللوسً:} َوما ِللظَّاِلِمٌَن {:" أي الواضعٌن لؤلشٌاء فً ؼٌر مواضعها التً ٌحك أن لا
توضع فٌها فٌشمل المنفمٌن بالرٌاء والمّن واأللى، والمتحرٌن للخبٌث فً اإلنفاق، والمنفمٌن فً 
اهم باطل والنالرٌن فً معصٌة والممتنعٌن عن أداء ما نلروا فً حك، والباخلٌن بالصدلة مما آت

هللا تعالى من فضله، وخصهم أبو سلٌمان الدمشمً بالمنفمٌن بالمّن واأللى والرٌاء والمبلرٌن فً 
 .(ٕ)المعصٌة ومماتل بالمشركٌن ولعل التعمٌم أولى"

و)الظالم(: "هو الواضع للشًء فً ؼٌر موضعه، وإنما سمى هللا المنفك رٌاء النا  ، والنالر 
إنفاق ماله فً ؼٌر موضعه ، ونلره فً ؼٌر ماله وضعه فٌه ، فً ؼٌر طاعته ، ظالما ، لوضعه 

 .(ٖ)فكان للن ظلمه"
 .(ٗ)[، أي من: "أعوان ٌدفعون علاب هللا عنهم"2ٕٓولوله تعالى:}ِمْن أَْنَصاٍر {]البمرة:

 .٘()لال الماسمً:" أي من أعوان ٌنصرونهم من عماب هللا"
 .(ٙ)الى ال شفاعة وال مدافعة"لال اآللوسً:" أي أعوان ٌنصرونه من بؤ  هللا تع

ًّ وبٌد الكرٌم كلما عثر فٌجد له نصٌرا وال ٌجد  : "ففً إفهامه أن هللا آخل بٌد السخ ًّ لال الحرال
 .(2)الظالم، بوضع المهر موضع البر، ناصرا"

 .(1)ولال شرٌح:" الظالم ٌنتظر العموبة، والمظلوم ٌنتظر النصر"
 :(5)هله اآلٌة على وجوه واختلؾ فً تفسٌر )الظَّاِلِمٌَن( فً
 .(ٓٔ)األول: هم المشركون. لاله مماتل

الثانً: ولال أبو سلٌمان الدمشمً : "هم المنفمون بالمن واأللى والرٌاء ، والمبلورن فً 
 .(ٔٔ)المعصٌة"

 .(ٕٔ)الثالث: ولٌل : المنفمو الحرام
 .(ٖٔ)هللا"لال أبو حٌان: ظاهره العموم ، فكل ظالم ال ٌجد له من ٌنصره وٌمنعه من 

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن اإلنفاق للٌله وكثٌره ٌثاب علٌه المرء؛ وللن لموله تعالى: } وما أنفمتم  - ٔ

من نفمة {، وكلمة } نفمة { نكرة فً سٌاق الشرط؛ فهً تعم؛ وعلى للن تشمل الملٌل، والكثٌر؛ 
 ك الشرع.لكن الثواب علٌها مشروط بؤمرٌن: اإلخبلص هلل؛ وأن تكون على وف

ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان إلا أنفك نفمة أن ٌحتسب األجر على هللا؛ لموله تعالى: } فإن هللا  - ٕ
 ٌعلمه {؛ ألنن إلا أنفمت وأنت تشعر أن هللا ٌعلم هلا اإلنفاق فسوؾ تحتسب األجر على هللا.

 ومنها: أن ما نلره اإلنسان من طاعة فهو معلوم عند هللا. - ٖ
 اآلٌة على جواز النلر هل تدل  - ٗ

                                                             

 .ٕٔ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٕٗ/ٕ( روح المعانً: ٕ)
 .1ٔ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٖ٘/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .5ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٕٗ/ٕ( روح المعانً: ٙ)
 .5ٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص1ٕٕٗحاتم)( أخرجا ابن ابً 1)
 .ٖٕٗ/ٕ(انظر: البحر المحٌط: 5)
 .ٖٕٗ/ٕ( نمبل عن: البحر المحٌط: ٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ(انظر: البحر المحٌط: ٕٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٖٔ)



ٕٕٓ 

 

؛ «إن سَرلَت فإن هللا ٌعلم سرلتن»الجواب: اآلٌة ال تدل على الجواز، كما لو لال لابل مثبلً: 
؛ ألن (ٔ)فإن هلا ال ٌعنً أن السرلة جابزة؛ وعلى هلا فاآلٌة ال تعارض نهً النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن النلر

من »الوفاء به فواجب إلا كان طاعة؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: النهً عن النلر ٌعنً إنشاءه ابتداًء؛ فؤما 
 .(ٕ)«نلر أن ٌطٌع هللا فلٌطعه

 ومنها: عموم علم هللا بكل ما ٌنفمه اإلنسان، أو ٌنلره من للٌل، أو كثٌر. - ٘
ومنها: الرد على المدرٌة اللٌن ٌمولون: إن اإلنسان مستمل بعمله، ولٌ  هلل فٌه تدخل  - ٙ
لاً؛ وجه للن: أنه إلا كان هللا ٌعلمه فبل بد أن ٌمع على حسب علمه؛ وإال لزم أن ٌكون هللا إطبل

 ؼٌر عالم؛ ولهلا لال بعض السلؾ: جادلوهم بالعلم؛ فإن ألروا به ُخِصموا؛ وإن أنكروه كفروا.
صار {؛ ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌنصر الظالم؛ لموله تعالى: } وما للظالمٌن من أن - 2

 وال ٌرد على هلا ما ولع فً أُحد من انتصار الكافرٌن لوجهٌن:
الوجه األول: أنه نوع عموبة، حٌث حصل من بعض المسلمٌن عصٌانهم ألمر النبً صلى هللا 
علٌه وسلم، كما لال تعالى: }حتى إلا فشلتم وتنازعتم فً األمر وعصٌتم من بعد ما أراكم ما 

 [.ٕ٘ٔتحبون{ ]آل عمران: 
وجه الثانً: أن هلا االنتصار من أجل أن ٌمحك هللا الكافرٌن؛ ألن انتصارهم ٌؽرٌهم بمماتلة ال

المسلمٌن؛ حتى تكون العالبة للمسلمٌن، كما لال تعالى: } ولٌمحص هللا اللٌن آمنوا وٌمحك 
 [ .ٔٗٔالكافرٌن { ]آل عمران: 

 ال ٌجٌب دعاءه؛ ألنه لو ومن فوابد اآلٌة: أن من دعا على أخٌه وهو ظالم له فإن هللا - 1
 [ .ٕٔأجٌب لكان نصراً له؛ ولد لال تعالى: }إنه ال ٌفلح الظالمون{ ]األنعام: 

ومنها: الثواب على الملٌل، والكثٌر؛ وفً المرآن ما ٌشهد لللن، مثل لوله تعالى: }وال  - 5
أحسن ما كانوا  ٌنفمون نفمة صؽٌرة وال كبٌرة وال ٌمطعون وادٌاً إال كتب لهم لٌجزٌهم هللا

[ ، ولوله تعالى فً آخر سورة الزلزلة: }فمن ٌعمل مثمال لرة خٌراً ٌره * ٌٕٔٔعملون{ ]التوبة: 
 [ .1، 2ومن ٌعمل مثمال لرة شراً ٌره{ ]الزلزلة: 

 المرآن
ًَ َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْإتُوَها اْلفُمََراَء فَُهَو َخٌْ  ا ِه َدلَاِت فَنِِعم  ٌر لَكُْم َوٌَُكفُِّر َعْنكُْم ِمْن }إِْن تُْبُدوا الص 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر )  [2ٕٔ({ ]البمرة : 2َٕٔسٌِّئَاتِكُْم َوّللا 
 التفسٌر:

وا بها، وتعطوها الفمراء فهلا  إن تظهروا ما تتصدلون به هلل فنِْعَم ما تصدلتم به، وإن تسرُّ
محو للنوبكم. وهللا اللي ٌعلم  -خبلصمع اإل-أفضل لكم؛ ألنه أبعد عن الرٌاء، وفً الصدلة 

 دلابك األمور، ال ٌخفى علٌه شًء من أحوالكم، وسٌجازي كبل بعمله.
 :(ٔ)وفً سبب نزول اآلٌة ألوال

ن نََّفمٍَة{ اآلٌة لالوا : ٌا رسول هللا أصدلة السر  أحدها: لال الكلبً : "لما نزلت : }َوَمآ أَنفَْمتُم ِمّ
َدلَـاِت{"أفضل أم صدلة العبلنٌة    فنزلت : }إِن تُْبُدوا الصَّ

(ٕ). 

                                                             
؛ ومسلماً 1ٓٙٙ: إلماء العبد النلر إلى المدر، حدٌث رلم ٙ، كتاب المدر، باب ٖ٘٘راجع البخاري ص (ٔ)
 .5ٖٙٔ[ ٕ] 2ٖٕٗ: النهً عن النلر وأنه ال ٌرد شٌباً، رلم ٕ، كتاب النلر، باب 5ٙٗص

مة أو نلرتم : النلر فً الطاعة )وما أنفمتم من نف1ٕ، كتاب اإلٌمان والنلور، باب 5٘٘أخرجه البخاري ص (ٕ)
 .5ٙٙٙمن نلر(، حدٌث رلم 

 .ٕٗٗ/ٕ، والبحر المحٌط: 15( أنظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
، حدٌث مرسل جٌد اإلسناد، ولد وصله ابن 2ٕٙ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسب: 15(أسباب النزول للواحدي: ٕ)

عبا  رضً هللا عنهما وٌشهد له: ، عن ابن 5ٖٕ/ٔ، وفتح المدٌر: ٖٕٖ/ٓٔأبً حاتم وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: 
( والحاكم 5ٖٕ/ٔما أخرجه النسابً وعبد بن حمٌد والبزار وابن المنلر وابن أبً حاتم والبٌهمً )فتح المدٌر: 

( عن ابن عبا  رضً هللا عنهما لال: ٖٕ٘ٗٔح  - ٗ٘/ٕٔ( والطبرانً )المعجم الكبٌر: 1ٕ٘/ٕ)المستدرن: 
وهم مشركون فؤنزل هللا علٌهم، صححه الحاكم ووافمه اللهبً وهو كما لاال كانوا ٌكرهون أن ٌرضخوا ألنسابهم 
 ( .ٗ٘/ٕٔ)وانظر حاشٌة معجم الطبرانً الكبٌر: 
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والثانً: أخرج ابن أبً حاتم عن الشعبً فً لوله: إن تبدوا الصدلات فنعما هً وإن تخفوها 
وتإتوها الفمراء فهو خٌر لكم لال: أنزلت فً أبً بكر وعمر، أما عمر فجاء بنصؾ ماله، حتى 

ً ملسو هيلع هللا ىلص: ما خلفت وراءن ألهلن ٌا عمر  لال: خلفت لهم نصؾ دفعه إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال له النب
مالً. وأما أبو بكر فجاء بماله كله، ٌكاد أن ٌخفٌه من نفسه، حتى دفعه إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال له 

فبكى عمر، ولال: بؤبً  النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما خلفت وراءن ألهلن ٌا أبا بكر  لال: عدة هللا وعدة رسوله.
 .(ٔ)أنت وأمً ٌا أبا بكر، ما استبمنا إلى باب خٌر لط، إال كنت سابمنا الٌه"

لال السٌوطً:" ولصة إتٌان أبً بكر وعمر بالمال وردت من طرٌك موصولة، ولكن لٌ  
 ، من رواٌة زٌد ٌن(ٗ)، والحاكم(ٖ)، وصححها الترملي(ٕ)فٌها لكر نزول اآلٌة أخرجها أبو داود

 .(٘)أسلم عن أبٌه عن عمر به"
الثالث: وروي عن ٌزٌد بن ابً حبٌب: "إنما نزلت هله اآلٌة : }إن تبدوا الصدلات فنعما 

 . (ٙ)هً{، فً الصدلة على الٌهود والنصارى"
َدلَاِت{]البمرة:  .(2)[، " أي : إن تظهروا إعطاء الصدلات"2ٕٔلوله تؽالى: }إِْن تُْبُدوا الصَّ

 .(1)تعلنوا الصدلات فتعطوها من تصدلتم بها علٌه" لال الطبري:" إن
{]البمرة: ًَ ا ِه  .(5)[، أي:" فنعم الشًء هً"2ٕٔلوله تعالى:} فَنِِعمَّ

 .(ٓٔ)لال ابن عطٌة:" ثناء على إبداء الصدلة"
 [، فً إعرابه ثبلثة أوجه:2ٕٔولوله تعالى:} نِِعّما{]البمرة:

 .(ٔٔ)والتمدٌر: نعم الشًء، فبولػ فٌهأحدها: أن )ما( بعد )نعم( معرفة تامة، 
وهلا التمدٌر مبنً على أن )ما( بعد )نعم( معرفة تامة، ال تفتمر إلى صلة، فً محل رفع فاعل 
بالفعل و)هً( مخصوص بالمدح، والمعنى: إن تبدو الصدلات بٌنكم فنعم الشًء إبداإها، فاإلبداء 

اللي هو ضمٌر الصدلات ممامه، وهلا  هو المخصوص بالمدح، إال أنه حلؾ وألٌم المضاؾ إلٌه

 المول أي: أن )ما( معرفة تامة فً محل رفع فاعل.
 . (ٖٔ)والمبرد وابن السراج فً آخرٌن (ٕٔ)لال به سٌبوٌه

الثانً: ولهب آخرون إلى أن )ما( نكرة تامة ؼٌر موصوفة فً محل نصب تمٌٌز للفاعل 
والمعنى: إن تبدو الصدلات بٌنكم  المستتر وجوباً، والمفسر )ما(، و)هً( مخصوص بالمدح،

 فنعم شٌباً إبداإها.
 .(ٖ)وأبً حٌان (ٕ)وابن عطٌة (ٔ)والواحدي (ٗٔ)وهلا لول أبً علً الفارسً

                                                             

، وزاد 1ٕٙ/ٔ، حدٌث منمطع، وانظر: العجاب فً بٌان االسباب: ٖٙ٘/ٕ(:ص1ٗ1ٕ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔ)
 الترؼٌب"وابن عساكر.، نسبته إلى ابن مردوٌه واألصبهانً فً "1٘/ ٕالسٌوطً :

 .5ٕٔ/ ٕ(:ص 21ٙٔ(فً سننه، كتاب الزكاة، باب الرخصة فً للن بعد باب الرجل ٌخرج من ماله)ٕ)
، ٘/ 2ٗ٘(:ص 2ٖ٘ٙ(فً "جامعه" كتاب "المنالب" باب فً منالب أبً بكر وعمر رضً هللا عنهما كلٌهما)ٖ)

 ولال: "هلا حدٌث حسن صحٌح".
" ولال: "هلا حدٌث صحٌح على شرط مسلم، ولم ٌخرجاه" ووافمه ٗٔٗ/ ٔ" (فً "مستدركه"، كتاب "الزكاة"ٗ)

 اللهبً.
 .1ٕٙ/ٔ( العجاب فً بٌان األسباب: ٘)
 .1ٖ٘/٘(:ص55ٔٙ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٖٗ/ٕ، وانظر: روح المعانً: ٕٗٗ/ٕ( البحر المحٌط: 2)
 .1ٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: 1)
 .1ٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٖ٘ٙ/ٔالوجٌز: ( المحرر ٓٔ)
، والعكبري فً إمبلء ما 1ٕ٘/٘، والطبري فً جامع البٌان: ٖٗ٘/ٔ(وهلا تمدٌر الزجاج فً معانً المرآن: ٔٔ)

 .٘ٔٔ/ٔمن به الرحمن: 
 .2ٖ/ٔ(الكتاب لسٌبوٌه: ٕٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ، مشكل إعراب المرآن لمكً: 52ٖ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: 2/21(أنظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٔ)
 .51ٕ/ٕة للفارسً: (الحجٗٔ)
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إلى أن )ما( ال موضع لها من اإلعراب، وأنها مع )نعم( ركبت تركٌباً  (ٗ)الثالث: ولهب الفراء
 . (٘)واحداً كحبلا، وجمهور المحممٌن على خبلؾ هلا المول
{ ]البمرة:  ًَ ا ِه  :(ٙ)[ على وجوه2ٕٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى: }فَنِِعمَّ

ا{ بكسر النون، والعٌن ساكنة. لرأه نافع فً ؼٌر رواٌة ورش وأبو عمرو  احدها: }فَنِِعمَّ
 وعاصم فً رواٌة أبً بكر والمفّضل.

{ بكسر النون والعٌن. لرأه ابن كثٌر وعاصم فً رواٌة حفص، ونافع فً  ًَ ا ِه والثانً: }فَنِِعمَّ
 رواٌة ورش. 

{ بفتح النون وكسر العٌن . لرأه ابن عامر وحمزة والكسابً، وكلّهم شّدد  ًَ ا ِه والثالث: }فَنِِعمَّ
 .(2)المٌم

ا{، بسكون العٌن من ) : "من لرأ }فَنِِعمَّ ًّ ا( لم ٌكن لوله مستمٌما عند النحوٌٌن، لال أبو عل فَنِِعمَّ
ألنّه جمع بٌن ساكنٌن، األول منهما لٌ  بحرؾ مّد ولٌن، والتماء الساكنٌن عندهم إنّما ٌجوز إلا 

كان الحرؾ األول منهما حرؾ لٌن، نحو: دابّة وشابّة، وتموّد الثوب، وأصٌم
، ألنّه ما فً (1)

ركة، أال ترى أّنه إلا صار عوضاً من الحرؾ المتحرن الحروؾ من المّد ٌصٌر عوضاً من الح
 المحلوؾ من تمام بناء الشعر عندهم، فؤن ٌكون عوضاً من الحركة أسهل.

ا( فً لراءة من (5)ولد أنشد سٌبوٌه شعراً لد اجتمع فٌه الساكنان  ، على حّد ما اجتمعا فً )فَنِِعمَّ
 :(ٓٔ)أسكن العٌن وهو

 ومسحً مّر عماب كاسركؤنّه بعد كبلل الزاجر       
، ولعل أبا عمرو أخفى للن كؤخله باإلخفاء فً نحو: }باِربِكُْم{ ]البمرة: (ٔٔ)وأنكره أصحابه

 [ فظّن. السامع اإلخفاء إسكاناً للطؾ للن فً الّسمع وخفابه.2ٙ[، و}ٌََؤُْمُركُْم{]البمرة:ٗ٘
ا{، فحّجته أنّه أصل الكلمة نعم، ثم كس ر الفاء من أجل حرؾ الحلك. وال وأّما من لرأ: }فَنِِعمَّ

[، أاّل ترى أّن من ٌٖ٘جوز أن ٌكون ممن لال: نعم، فلّما أدؼم حّرن، كما ٌمول: }ٌَْهِدي{ ]ٌون :
لال: هلا لّدم مالن، فؤدؼم، لم ٌدؼم نحو لوله: هلا لدم مالن، وجسم ماجد، ألّن المنفصل ال ٌجوز 
                                                                                                                                                                               

 .ٔٙٔ/ٔ(البسٌط للواحدي: ٔ)
 .ٖٖٖ/ٕ(المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٕ)
 .ٕٗٗ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: ٖ)
 .2٘/ٔ( معانً المرآن للفراء: ٗ)
، ٖ٘، لطر الندى له: 25ٕ/ٖ، أوضح المسالن البن هشام: ٖٔٔٔ/ٕ( أنظر: شرح الكافٌة الشافٌة البن مالن: ٘)

 . 5ٖ/٘همع الهوامع للسٌوطً: 
 .5ٖٙ/ٕ( الحجة للمراءة السبعة: ٙ)
 .5ٓٔ(انظر: السبعة :2)
وأصٌم: تصؽٌر  ٕٕٔ/ ٕوالرضً فً شرح الشافٌة  2ٓٗ/ ٕ(لوله: تمود لم ترد فً المعاجم وأوردها سٌبوٌه 1)

 أصّم.
لال »(ولد رّد ابن جنً فً سر صناعة اإلعراب والمحتسب على من ظن أن سٌبوٌه جمع بٌن الساكنٌن فمال: 5)

 سٌبوٌه كبلماً ٌظن به فً ظاهره أنه أدؼم الحاء فً الهاء، بعد أن للب الهاء الحاء، فصار فً ظاهر لوله:
ال: إن هلا ال ٌجوز إدؼامه؛ ألّن السٌن ساكنة، وال ٌجمع بٌن واستدرن أبو الحسن للن علٌه ول«. مسحّ »

ساكنٌن. فهلا لعمري تعلك بظاهر لفظه، فؤّما حمٌمة معناه؛ فلم ٌرد محض اإلدؼام وإنّما أراد اإلخفاء؛ فتجّوز 
ط بلكر اإلدؼام، ولٌ  ٌنبؽً لمن لد نظر فً هلا العلم أدنى نظر أن ٌظن سٌبوٌه ممن ٌتوجه علٌه هلا الؽل

الفاحش حتى ٌخرج فٌه من خطؤ اإلعراب إلى خطؤ الوزن. ألّن هلا الشعر من مشطور الرجز، وتمطٌع الجزء 
مفاعلن، فالحاء: بإزاء عٌن مفاعلن، فهل ٌلٌك بسٌبوٌه أن ٌكسر شعراً، « وم  حهً»اللي فٌه السٌن والحاء: 

 (.ٙٙ/ ٔصناعة ا. هـ. )من سّر ال« وهو من ٌنبوع العروض، وبحبوحة وزن التفعٌل !
كما جاء رسمها فً « مسحً»على إدؼام الهاء فً الحاء فً كلمة  ٖٔٗ/ ٕ(البٌت من شواهد سٌبوٌه ٓٔ)

 -سٌبوٌه -. لال األعلم: ٌرٌدٕٙ/ ٔوالمحتسب  ٘ٙوفً سّر صناعة اإلعراب ص « مسحه»الكتاب، وأصله: 
خفاء عنده ضرب من اإلدؼام، وال ٌجوز وسماه إدؼاما ألّن اإل« مسحه»أنّه أخفى الهاء عند الحاء فً لوله: 

 اإلدؼام فً البٌت النكسار الشعر. وكللن بٌّنه ابن جنً.
 (من أمثال أبً الحسن األخفش اللي لكره ابن جنً.ٔٔ)
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ا، فحرن العٌن، فٌه للن كما جاز فً المتصل لال سٌبوٌه: أّما ل ول بعضهم فً المراءة: فَنِِعمَّ
فلٌ  على لؽة من لال: نعم ما، فؤسكن العٌن، ولكن على لؽة من لال: نعم فحرن العٌن. وحّدثنا 

: أنّها لؽة هلٌل، وكسر، كما لال: لعب. ولو كان اللي ٌمول: نعّما ممن ٌمول فً (ٔ)أبو الخطاب
ه، لما ٌلزم من تحرٌن الساكن فً المنفصل. وأّما من االنفصال: نعم لم ٌجز اإلدؼام على لول

ا{ فإنّما جاء بالكلمة على أصلها، وهو نعم كما لال لال:}فَنِِعمَّ
(ٕ): 
 ما أللّت لدماي إنّهم      نعم الساعون فً األمر المبرّ 

وال ٌجوز أن ٌكون ممن ٌمول: لبل اإلدؼام نعم، كما أن من لال: نعّما ال ٌكون ممن لال لبل 
 .(ٖ)إلدؼام: نعم، ولكن ممن ٌمول نعم، فجاء بالكلمة على أصلها وكل حسن"ا

 :(ٗ)واختلؾ أهل العلم فً المعنً بالـ)صدلات( هنا، التطوع أم الفرض
، (٘)األول: لٌل األلؾ والبلم للعهد ، فتصرؾ إلى المفروضة ، فإن الزكاة نسخت كل الصدلات

 .(5)، وأبو جعفر(1)أبً حبٌب، وٌزٌد بن (2)، ولتادة(ٙ)وبه لال الحسن
، وهو لول جمهور (ٓٔ)الثانً: المراد هنا صدلات التطّوع دون الفرض. لاله سفٌان

، ألن "اإلخفاء فٌها أفضل من اإلظهار ، وكللن سابر العبادات اإلخفاء أفضل فً (ٔٔ)المفسرٌن
 .(ٕٔ)تطوعها النتفاء الرٌاء عنها ، ولٌ  كللن الواجبات"

 .(ٖٔ)صدلات ظاهر العموم ، فٌشمل المفروضة والمتطّوع بها"لال أبو حٌان:" وال
 .(ٗٔ)[، أي:" وإن تستروها فلم تعلنوها"2ٕٔلوله تعالى:} َوإِْن تُْخفُوَها{]البمرة:
 .(٘ٔ)لال اآللوسً: " أي تسروها"

                                                             

 (هو األخفش األكبر.ٔ)
/ ٗلطرفة برواٌة المصنؾ، وعجزه فً شرح الكافٌة  1٘/ ٕ(البٌت من شواهد التبرٌزي فً شرح الحماسة ٕ)

 برواٌة: 1ٓٗ/ ٕوفً سٌبوٌه ، 5ٖٕ
 ما أللّت لدم ناعلها      نعم الساعون فً الحً الّشطر
 برواٌة: 1ٕٕ/ ٕوالخصابص  2ٖ٘، ٕٖٗ/ ٔونمله ابن جنً عن شٌخه أبً علً فً المحتسب 

 ما أللت لدمً إنّهم       نعم الساعون فً األمر المبرّ 
 :2ٕورواٌة البٌت فً: دٌوان طرفة: 

 ما إنّهم     نعم الساعون فً الموم الشطرحالتً والنف  لد
. وفً اللسان )برر(. المبّر: الؽالب، من أبّره ٔٓٔ/ ٗولد استوفى الكبلم على الشاهد البؽدادي فً خزانة األدب 

 ٌبّره: إلا لهره بفعال أو ؼٌره.
 .51ٖ-52ٖ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٖ)
 . ٕٗٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٗ)
حاتم بسنده "عن عبد هللا بن عبا ، لوله: }إن تبدوا الصدلات فنعما هً وإن تخفوها وتإتوها ( أخرج ابن أبً ٘)

الفمراء فهو خٌر لكم{ فكان هلا ٌعمل به، لبل أن تنزل، فلما نزلت براءة بفرابض الصدلات وتفضٌلها، انتهت 
 [.ٖ٘٘/ٕ(:ص1ٖٕٗالصدلات إلٌها".]تفسٌر ابن أبً حاتم)

 [.ٖ٘٘/ٕي عن مماتل بن حٌان، أنها منسوخة".]تفسٌره: لال ابن أبً حاتم: "ورو
ا َوَعبلنٌَِةً ] ٌِْل َوالنَّهاِر ِسرا البمرة: ولال النماش: "إن هله اآلٌة نسخها لوله تعالى: الَِّلٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْموالَُهْم بِاللَّ

 [.ٖ٘ٙ/ٔ[".]المحرر الوجً:2ٕٗ
 .ٕٗٗ/ٕ( نمبل عن: البحر المحٌط: ٙ)
 .ٕٗٗ/ٕعن: البحر المحٌط: ( نمبل 2)
 .ٕٗٗ/ٕ( نمبل عن: البحر المحٌط: 1)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص1ٕٗٗ( أنظر:تفسٌر ابن ابً حاتم)5)
 .ٖٙ٘/ٕ(:ص1ٕٗ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٕ، والبحر المٌط: ٕٖٖ:ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٖ٘ٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .ٕٖٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .ٕٗٗ/ٕ: ( البحر المحٌطٖٔ)
 .1ٕ٘/٘( تفسٌر الطبري ٗٔ)
 .ٖٗ/ٕ( روح المعانً: ٘ٔ)



ٕٕٗ 

 

 .(ٔ)[، أي: " وتعطوها الفمراء فً السر"2ٕٔلوله تعالى:} َوتُْإتُوَها اْلفُمََراَء{]البمرة: 
ٌٌْر لَّكُْم{]البمرة: لوله  .(ٕ)[، أي:" فهو أفضل لكم، ألن للن أبعد عن الرٌاء"2ٕٔتعالى:} فَُهَو َخ

لال الماسمً:" أي من العبلنٌة، ألنه أبعد عن الرٌاء وألرب إلى اإلخبلص اللي هو روح 
 .(ٖ)العبادات"

 .(ٗ)لال اآللوسً: أي: " فاإلخفاء خٌر لكم"
 .(٘)خٌر لكم من إعبلنها"لال الطبري:" فإخفاإكم إٌاها 

ل تمٌٌده   اإلخفاَء بإٌتاء الفمراء خاصةً، ولم ٌَمُْل: وإن تُخفوها  -تعالى  -لال ابن المٌم: "وتؤمَّ
َدلة ما ال ٌُمكن إخفاإه، كتجهٌز جٌٍش، وبناء لنطرةٍ، وإجراء نهٍر، أو  فهو خٌٌر لكم، فإنَّ من الصَّ

بها من الفوابد: الستر علٌه، وعدم تَْخِجٌِله بٌن النا ، ؼٌر للن، وأما إٌتاإها الفمراء، ففً إخفا
وإلامته مماَم الفضٌحة، وأن ٌرى النَّاُ  أنَّ ٌده هً الٌد السُّفلى، وأنَّه ال شًَء له؛ فٌزهدون فً 
نه  َدلة، مع تضمُّ معاملته ومعاَوضته، وهلا لدٌر زابٌد من اإلحسان إلٌه لمجرد الصَّ

 .(ٙ)اإلخبلص..."
 :(2)وا : هل األفضل إظهار الصدلات أم إخفاإها، وفٌه وجوهولد اختلف
الرٌاء أبعد ، فؤما الزكاة فإبداإها  : إسرار صدلة التطوع أفضل ِمن إظهارها، ألنه من أحدها

 .(ٓٔ)، وأبو جعفر(5)، وسفٌان(1)أفضل ، ألنه من التهمة أبعد ، وهو لول ابن عبا 
 .(ٔٔ)المفروضة، واختاره ، الماضً أبو ٌعلىوحكى الطبري اإلجماع على إظهار الصدلة 

 .(ٕٔ)لال ابن حجر: " وأما اآلٌة فظاهرة فً تفضٌل صدلة السر"
ولال المرطبً:" مثل هلا ال ٌمال من جهة الرأي وإنما هو تولٌؾ ، وفً صحٌح مسلم عن 

لن أن الفرابض ال ٌدخلها ، ول(ٖٔ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : " أفضل صبلة المرء فً بٌته إال المكتوبة"
رٌاء والنوافل عرضة لللن، وروى النسابً عن عمبة بن عامر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن اللي 

، وفً الحدٌث : (ٗٔ)ٌجهر بالمرآن كاللي ٌجهر بالصدلة واللي ٌسر بالمرآن كاللي ٌسر بالصدلة"
 .(ٙٔ(")٘ٔ)"إن صدلة السر تطفا ؼضب الرب"

                                                             

 .1ٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٕٓٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ( روح المعانً: ٗ)
 .1ٕ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٓٔ( تفسٌر ابن المٌم: ٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 2)
 .ٖٙ٘/ٕ(:ص1ٗ2ٕ، وابن ابً حاتم)1ٖ٘/٘(:ص52ٔٙلطبري)(أنظر: تفسٌر ا1)
 .1ٖ٘/٘(:ص51ٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
. ولفظه:": }إن تبدوا الصدلات فنعما هً{ ٌعنً: الزكاة ٖ٘٘/ٕ(:ص1ٕٗٗ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٓٔ)

 الفمراء ٌعنً: التطوع".. ولفظه:" وإن تخفوها وتإتوها 2ٖ٘/ٕ(:ص1ٕ٘ٓالمفروضة". وتفسٌر ابن أبً حاتم)
 .2ٓٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٕٗٗ/ٕ( أنظر: البحر المحٌط: ٔٔ)
: )َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْإتُوَها اْلفُمََراَء -عز وجل-. أي: إلا أعطٌت للفمراء ولوي الحاجات لموله5ٖٖ/ٖ( الفتح: ٕٔ)

ٌٌْر لَكُْم(، أما إلا صرفت الصدلة لؽٌر الفمراء كالم شارٌع الخٌرٌة ونحوها فلٌ  فً اآلٌة ما ٌدل على فَُهَو َخ
فضٌلة صدلة السر، واألمر خاضع للمصلحة، فإلا لم ٌخش المتصدق على نفسه رٌاء، وكان فً إظهارها أسوة 
ً للوي األموال فً البلل والعطاء، كان اإلظهار أفضل، وهللا أعلم. انظر: جامع البٌان للطبري:  وتنشٌطا

ب، تفسٌر المرآن العظٌم 12ٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٕالبن عطٌة:  ، المحرر الوجٌز1ٗ٘/٘
 وؼٌرها.  5ٙ، تٌسٌر الكرٌم الرحمن للسعدي: ٖٖٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 55ٖ/ٔالبن كثٌر: 

 .5ٕ٘ٙ/ٙ(:ص1ٙٓٙ( صحٌح البخاري)ٖٔ)
 .ٕٕ٘/ٖ(:صٖٙٙٔ( سنن النسابً)ٗٔ)
 .ٕٔٗ/5ٔ(:ص1ٔٓٔ( المعجم الكبٌر)٘ٔ)
 .ٕٖٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙٔ)



ٕٕ٘ 

 

بً : "ولٌ  فً تفضٌل صدلة العبلنٌة على السر ، وال تفضٌل صدلة السر على لال ابن العر
العبلنٌة حدٌث صحٌح ولكنه اإلجماع الثابت ، فؤما صدلة النفل فالمرآن ورد مصرحا بؤنها فً 
السر أفضل منها فً الجهر ، بٌد أن علماءنا لالوا : إن هلا على الؽالب مخرجه ، والتحمٌك فٌه 

صدلة تختلؾ بحال المعطً لها والمعطى إٌاها والنا  الشاهدٌن لها. أما المعطً أن الحال فً ال
 .(ٔ)فله فٌها فابدة إظهار السنة وثواب المدوة"

ثم لال المرطبً: "هلا لمن لوٌت حاله وحسنت نٌته وأمن على نفسه الرٌاء ، وأما من ضعؾ 
له أسلم من احتمار النا  له ، أو عن هله المرتبة فالسر له أفضل، وأما المعطى إٌاها فإن السر 

نسبته إلى أنه أخلها مع الؽنى عنها وترن التعفؾ ، وأما حال النا  فالسر عنهم أفضل من 
العبلنٌة لهم ، من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطً لها بالرٌاء وعلى اآلخل لها باالستؽناء ، 

 .(ٕ)ل"ولهم فٌها تحرٌن الملوب إلى الصدلة ، لكن هلا الٌوم للٌ
ً ونفبلً أفضل ، لاله ٌزٌد بن أبً حبٌب ، (ٗ)، والحسن(ٖ)والثانً : أن إخفاء الصدلتٌن فرضا

 .(ٙ)، والربٌع(٘)ولتادة
لال المهدوي: "لٌل المراد باآلٌة فرض الزكاة وما تطوع به، فكان اإلخفاء فٌهما أفضل فً 
مدة النبً علٌه السبلم، ثم ساءت ظنون النا  بعد للن فاستحسن العلماء إظهار الفرض لببل ٌظن 

. لال ابن عطٌة: "وهلا المول مخالؾ لآلثار، وٌشبه فً زمننا أن ٌحسن التستر (2)بؤحد المنع"
 .(1)بصدلة الفرض، فمد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرٌاء"

والثالث: ولٌل: إن إخفاء الصدلات على فمراء الٌهود والنصارإ أفضل، وأما ما أعطى فمراء 
 .(5)المسلمٌن من زكاة وصدلة تطوع ، فإخفاإه أفضل من عبلنٌته. لاله ٌزٌد بن أبً حبٌب

: أجمع النا  (ٓٔ)ٌما عند السلؾ الصالح، فمد لال الطبريلال ابن عطٌة:" وهلا مردود ال س
 .(ٔٔ)على أن إظهار الواجب أفضل"

لال الطبري:" ولم ٌخصص هللا من لوله : }إن تبدوا الصدلات فنعما هً{، شٌبا دون شًء،  
فللن على العموم إال ما كان من زكاة واجبة، فإن الواجب من الفرابض لد أجمع الجمٌع على أن 

                                                             

 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
. وللِعزُّ بن عبدالسَّبلم كبلم نفٌ  فً تفاُوِت فضِل اإلسرار واإلعبلن بالطَّاعات، إل ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)

ٌاء، أو ال  فالجواُب: أ :ٌمول: "فإن لٌل ن الطَّاعات ثبلثةُ هِل اإلخفاُء أفضُل من اإلعبلن؛ لما فٌه من اجتناب الّرِ
  :أَْضُربٍ 
ما شُِرَع مجهوًرا، كاأللان واإللامة والتَّكبٌر، والَجْهر بالمراءة فً الصَّبلة والُخَطِب الشرعٌة، واألمر  :أحدها

بالمعروؾ والنهً عن المنكر، وإلامة الجمعة والجماعات، وؼٌر للن، فهلا ال ٌُمكن إخفاإه، فإن خاؾ فاِعلُه 
ٌاَء؛ جاهَ  َد نفَسهُ فً َدْفِعِه إلى أن تحضره نٌَّةُ اإلخبلص، فٌؤتً به ُمْخلًَصا كما شُِرَع؛ فٌَْحُصل على أَْجِر للن الّرِ

ٌة  .الفعل، وعلى أَْجِر الُمجاِهد؛ لما فٌه من المصلحة المتعّدِ
ا إسراُرهُ خٌٌر من ما ٌكون إسراُرهُ خًٌرا من إعبلنه، كإسرار المراءة فً الصبلة، وإسرار أَْلكارها، فهل :الثانً
 .إعبلنه
ٌاء، أو َعَرَؾ للن ِمن نفسه، كان  :الثالث َدلات، فإْن خاؾ على نفسه الّرِ ما ٌُخفَى تارةً وٌُظَهُر أخرى، كالصَّ

ٌٌْر لُكُمْ  -اإلخفاء أفضَل من اإلبداء؛ لموله  " ]لواعد [2ٕٔالبمرة: ]{  تعالى:}َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْإتُوَها اْلفُمََراَء فَُهَو َخ
 [.ٕ٘ٔ/ٔاألحكام: 

 .ٖ٘ٗ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٗ)
 .1ٗ5ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص1ٗ5ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .1ٖ٘/٘(:ص55ٔٙالطبري)( أنظر: تفسٌر 5)
 . وسٌؤتً كبلمه.1ٗ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)



ٕٕٙ 

 

ً إعبلنه وإظهاره سوى الزكاة التً لكرنا اختبلؾ المختلفٌن فٌها مع إجماع جمٌعهم الفضل ف
 .(ٔ)على أنها واجبة ، فحكمها فً أن الفضل فً أدابها عبلنٌة ، حكم سابر الفرابض ؼٌرها"

ن َسٌِّبَاتِكُْم{]البمرة:  .(ٕ)[، " أي وٌمحو عنكم بعض لنوبكم"2ٕٔلوله تعالى:}َوٌَُكّفُِر َعنكُم ّمِ
 .(ٖ)لال الصابونً:"أي: ٌزٌل بجمٌل أعمالكم سًء آثامكم"

 .(ٗ)لال السعدي: " ففٌه دفع العماب"
 .(٘)لال اآللوسً: " أي وهللا ٌكفر أو اإلخفاء، واإلسناد مجازي"
 .(ٙ)لال ابن عثٌمٌن:" السٌبة: هً ما ٌسوء المرء عمله، أو ثوابه"

ن َسٌِّبَاتِكُْم{]البمرة:ولكر أهل التفسٌر فً إعراب}ِمْن{ فً لوله   (2)[،  ثبلثة أوجه2ٕٓتعالى:}ّمِ
: 

، لال ابن (1)أحدها : أن}ِمْن{ زابدة تمدٌرها : وٌكفر عنكم سٌباتكم. لاله بعض نحوًٌ البصرة 
 .(5)عطٌة:" وللن منهم خطؤ"

بها ،" ألن الصدلات ال ٌكفر (ٓٔ)والثانً : ولٌل: أنها تبعٌضٌة، أي: "نكفر الصفابر من اللنوب
 .(ٕٔ)، لال الماوردي: "إنما ٌكفر بالطاعة من ؼٌر التوبة، الصؽابر"(ٔٔ)جمٌع السٌبات"

 .(ٗٔ). لال أبو حٌان وهلا "ضعٌؾ"(ٖٔ)والثالث: ولٌل: أنها سببٌة، والتمدٌر: من أجل لنوبكم
 : (٘ٔ)ولكروا فً )تكفٌر السٌبات( وجهٌن

 أحدهما : ٌسترها علٌهم .
 والثانً : ٌؽفرها

 :(ٙٔ)[، على وجوه2ٕٔالمراءة فً لوله تعالى:} َوٌَُكّفُِر َعْنكُْم ِمْن َسٌِّبَاتُِكْم {]البمرة:واختلفت 
أحدها: روي عن ابن عبا  أنه كان ٌمرإه : }وتكفر عنكم{، بالتاء، وكان ٌمول:" الصدلة هً 

 .(2ٔ)التً تكفر"

 . (1ٔ)ن حفص عن عاصموالثانً: ولرأ ابن عامر:}َوٌَُكفُِّر َعْنكُْم{ بالٌاء والرفع، وكلل
 بمعنى : وٌكفر هللا عنكم بصدلاتكم ، على ما لكر فً اآلٌة من سٌباتكم.

 والثالث: لرأ نافع وحمزة والكسابً }ونكفر{، بالنون وجزم الراء.
ٌعنً : "وإن تخفوها وتإتوها الفمراء نكفر عنكم من سٌباتكم بمعنى : مجازاة هللا عز وجل  

 .(5ٔ)ٌباته بصدلته التً أخفاها"مخفً الصدلة بتكفٌر بعض س

                                                             

 .1ٗ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٙ٘/!ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .ٖٗ/ٕ( روح المعانً: ٘)
 .1ٖ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .ٕٗٙ/ٕ، والبحر المحٌط: ٖ٘ٗ/ٔلنكت والعٌون: ( أنظر: ا2)
 .1ٙ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .ٗٗ-ٖٗ/ٕ، وروح المعانً: 2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .ٖٖٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .ٖٗ/ٕ( روح المعانً: ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٕٔ)
 .ٕٙٗ/ٕ( أنظر: تفسٌر البحر المحٌط: ٖٔ)
 .ٕٙٗ/ٕالمحٌط: ( تفسٌر البحر ٗٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)
 .1٘٘-1ٗ٘/٘، وتفسٌر الطبري: ٓٓٗ-55ٖ/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: ٙٔ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص1ٕ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .ٓٓٗ/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: 1ٔ)
 .1ٗ٘/٘(تفسٌر الطبري: 5ٔ)
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لال أبو علً: " وأّما من جزم فمال: }ونكفْر عنكم{، فإنّه حمل الكبلم على موضع لوله: }فَُهَو 
ٌٌْر لَكُم{ْ فً موضع جزم، أاّل ترى أنّه لو لال: وإن تخفوها ٌكن  ٌٌْر لَكُْم{، ألّن لوله: }فَُهَو َخ َخ

 أعظم ألجركم، لجزم.
ٌٌْر لَكُْم{ فً موضع جزم فحمل لوله: وٌكفر على الموضع، ومثل  فمد علمت أّن لوله: }فَُهَو َخ

ُ فَبل هاِدَي َلهُ  هلا فً الحمل على الموضع أن سٌبوٌه زعم أن بعض المراء لرأ:} َمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ
ه: }فَُهَو ألّن لوله: }فَبل هاِدَي لَهُ{: فً أنّه فً موضع جزم مثل لول (ٔ)[1َٙٔوٌَلَُرهُْم ]األعراؾ: 

ٌٌْر لَكُم{ْ.  َخ
ًَ أََحَدكُُم  ومثله فً الحمل على الموضع، لوله تعالى: }َوأَْنِفمُوا ِمْن َما َرَزْلنَاكُْم ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتِ

اِلِحٌَن{ ]المنا دََّق َوأَكُْن ِمَن الصَّ ْرتَنًِ إَِلى أََجٍل لَِرٌٍب فَؤَصَّ [، ٓٔفمون : اْلَمْوُت فٌََمُوَل َرّبِ لَْواَل أَخَّ
دََّق{، ألّن هلا موضع فعل مجزوم، لو لال: )أّخرنً  حمل لوله }َوأَكُْن{ على موضع لوله: }فَؤَصَّ
إلى أجل لرٌب أّصدق(، لجزم، فإلا ثبت أّن لوله: فؤّصدق فً موضع فعل مجزوم حمل 

 :(ٕ)لوله:أَكُْن علٌه، ومثل للن لوله الشاعر 
 انتماصن فً الحٌاة وأزدد أنّى سلكت فإنّنً لن كاشح     وعلى

 فحمل لوله وأزدد على موضع لوله: فإننً لن كاشح.
 :(ٖ)ومثله لول اآلخر، وأظنّه أبا دإاد 

 فؤبلونً بلٌّتكم لعلًّ      أصالحكم وأستدرج نوٌّا
فؤّما النون والٌاء فً لوله: نكّفر، وٌكّفر، فمن لال: وٌكفّر فؤلن ما بعده على لفظ اإلفراد، 

 .(ٗ)به بما بعده من اإلفراد منه بالجمع"فٌكفّر أش
 الرابع: ولرأ ابن كثٌر وأبو عمرو وعاصم فً رواٌة أبً بكر: }ونكفر{، بالنون والرفع.

: "من لرأ }ونكفر عنكم{، من سٌباتكم فرفع، كان رفعه من  وجهٌن: ًّ  لال أبو عل

 سٌباتكم.أحدهما: أن ٌجعله خبر مبتدأ محلوؾ تمدٌره: ونحن نكّفر عنكم 
واآلخر: أن ٌستؤنؾ الكبلم وٌمطعه مما لبله، فبل ٌجعل الحرؾ العاطؾ لبلشتران ولكن  

 .(٘)لعطؾ جملة على جملة"
لال الطبري: "وأولى المراءات فً للن عندنا بالصواب لراءة من لرأ :}ونكفر عنكم{ بالنون 

صدلته من التطوع ابتؽاء وجزم الحرؾ ، على معنى الخبر من هللا عن نفسه أنه ٌجازي المخفً 
وجهه من صدلته ، بتكفٌر سٌباته. وإلا لرئ كللن ، فهو مجزوم على موضع " الفاء " فً لوله 

 .(ٙ): " فهو خٌر لكم " . ألن " الفاء " هنالن حلت محل جواب الجزاء"
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر{]البمرة: ى أعمالكم ٌعلم [، أي "هو سبحانه مطلع عل2ٕٔلوله تعالى:} َوَّللاَّ

 .(2)خفاٌاكم"
 .(1)أي: علٌم ببواطن األمور كظواهرها" لال ابن عثٌمٌن:" 
ُ بِما تَْعَملُوَن َخِبٌٌر وعد ووعٌد"  لال ابن عطٌة: " ولوله: َوَّللاَّ

(5). 

                                                             

 .1ٗٗ/ٔ( أنظر: الكتاب: ٔ)
ٌّا »وفٌه:  ٖ٘ٙ/ ٘ٔنمبل عن الحجة وفً تهلٌب اللؽة لؤلزهري  5ٕٙ/ ٙبٌات المؽنً (البٌت فً شرح إٔ) أ

 «.أنّى سلكت»مكان « فعلت
، ٖٔٗ/ ٕ، 2ٙٔ/ ٔوالخصابص  11/ ٔومعانً المرآن للفراء  ٖٓ٘(البٌت فً دٌوانه جمع كرنباوم ص ٖ)

هو من شواهد شرح أبٌات ، وٓٗ، وتؤوٌل مشكل المرآن ص 1ٓٗ/ ٔوالنمابض  1ٕٓ/ ٔوابن الشجري  ٕٗٗ
 ، واللسان )علل(.5ٕٕ/ ٙالمؽنً 

 .ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٗ)
 .ٓٓٗ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٘)
 .1٘٘/٘( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٙ٘/!ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .1ٖ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 .2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
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لال المراؼً:" أي فما تفعلونه فً صدلاتكم من اإلسرار واإلعبلن ، فاَلِّل خبٌر به ، علٌم  
 .(ٔ)ومجازٌكم علٌه ، وفً هلا ترؼٌب فً إعطاء الصدلات سرا"بؤمره ، 
 .(ٕ)لال الصابونً: "واآلٌة ترؼٌب فً اإِلسرار" 
ُ بِما تَْعَملُوَن{ فً صدلاتكم من اإلبداء واإلخفاء }َخِبٌٌر{: عالم ال ٌخفى   لال اآللوسً:" }َوَّللاَّ

اإلعبلن واإلسرار وإن اختلفا فً علٌه شًء فٌجازٌكم على للن كله، ففً الجملة ترؼٌب فً 
األفضلٌة، وٌجوز أن ٌكون الكبلم مسالا للترؼٌب فً الثانً لمربه ولكون الخبرة باإلبداء لٌ  

 .(ٖ)فٌها كثٌر مدح"
لال أبو حٌان:" تم هللا بهله الصفة ألنها تدل على العلم بما لطؾ من االشٌاء وخفً ، فناسب  

 .(ٗ)ا خفً"اإلخفاء ختمها بالصفة المتعلمة بم
 الفوابد:

 من فوابد اآلٌة: الحث على الصدلة، والترؼٌب فٌها سواء أبداها، أو أخفاها. - ٔ
ومنها: أن إخفاء الصدلة أفضل من إبدابها؛ ألنه ألرب إلى اإلخبلص؛ وأستر للمتصدق  - ٕ

ً  -علٌه؛ لكن إلا كان فً إبدابها مصلحة ترجح على إخفابها  اللتداء مثل أن ٌكون إبداإها سببا
 -النا  بعضهم ببعض، أو ٌكون فً إبدابها دفع مبلمة عن المتصدق، أو ؼٌر للن من المصالح 

 فإبداإها أفضل.
ومنها: أن الصدلة ال تعتبر حتى ٌوصلها إلى الفمٌر؛ لموله تعالى: } وتإتوها الفمراء{.  - ٖ

 وٌتفرع على هلا فرعان: 
 أحدهما: أن مإونة إٌصالها على المتصدق.

 انً: أنه لو نوى أن ٌتصدق بماله، ثم بدا له أال ٌتصدق فله للن؛ ألنه لم ٌصل إلى الفمٌر.الث
أي أن بعض األعمال أفضل من بعض؛ لموله تعالى: } فهو خٌر  -ومنها: تفاضل األعمال  - ٗ

 لكم {؛ وتفاضل األعمال ٌكون بؤسباب:
 لزكاة، وما دونها.أفضل من ا -مثبلً  -منها التفاضل فً الجن  ، كالصبلة  -أ 
ومنها التفاضل فً النوع ؛ فالواجب من الجن  أفضل من التطوع؛ لموله تعالى فً  -ب 

 .(ٔ)«ما تمرب إلً عبدي بشًء أحب إلً مما افترضت علٌه»الحدٌث المدسً: 
ال تسبوا أصحابً، فواللي : »-صلى هللا علسه وسلم-ومنها التفاضل باعتبار العامل لموله  -ج 

 .(ٕ)«ه لو أنفك أحدكم مثل أحد لهباً ما بلػ مّد أحدهم وال نصٌفهنفسً بٌد
ما من »ومنها التفاضل باعتبار الزمان ، كموله )ص( فً العشر األول من لي الحجة:  -د 

، وكموله تعالى: }لٌلة المدر خٌر (ٖ)«أٌام العمل الصالح فٌهن أحب إلى هللا من هله األٌام العشر
 [.ٖمن ألؾ شهر{ ]المدر: 

 ومنها التفاضل بحسب المكان ، كفضل الصبلة فً المسجد الحرام على ؼٌره. -هـ 
الماهر بالمرآن مع السفرة »ومنها التفاضل بحسب جودة العمل وإتمانه ، كموله )ص(:  -و 

 .(ٗ)«له أجران الكرام البررة؛ واللي ٌمرأ المرآن وٌتتعتع فٌه وهو علٌه شاق

                                                             

 .ٕٗ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔصفوة التفاسٌر: ( ٕ)
 .ٗٗ/ٕ( روح المعانً: ٖ)
 .ٕٙٗ/ٕ( البحر المحٌط: ٗ)

 .ٕٓ٘ٙ: التواضع، حدٌث رلم 1ٖ، كتاب الرلاق، باب ٙٗ٘ - ٘ٗ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
، وأخرجه مسلم 2ٖٖٙ، كتاب فضابل أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، باب، حدٌث رلم 55ٕأخرجه البخاري ص (ٕ)
[ ٕٕٔ] 12ٗٙ، تحرٌم سب الصحابة رضً هللا عنهم، حدٌث رلم ٗ٘، كتاب فضابل الصحابة، باب ٖٕٔٔص

ٕ٘ٗٓ. 
؛ 5ٙ5شرٌك، حدٌث رلم ، فضل العمل فً أٌام التٔٔ، كتاب العٌدٌن، باب 5ٙ5أخرجه البخاري ص (ٖ)

؛ 2٘2: ما جاء فً العمل فً أٌام العشر، حدٌث رلم ٕ٘، كتاب الصوم، باب 2ٕٕٔوأخرجه الترملي ص
 واللفظ له.
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سبعة ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم ال ظل إال »، مثل لوله )ص(:  ومنها التفاضل بحسب الكٌفٌة -ز 
 .(٘)«ورجل تصدق بصدلة فؤخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفك ٌمٌنه»، ولكر منهم: «ظله...

وتفاضل األعمال ٌستلزم تفاضل العامل؛ ألن اإلنسان ٌشرؾ، وٌفضل بعمله؛ وتفاضل 
 -، وعمل؛ فإلا تفاضلت األعمال تفاضل اإلٌمان األعمال ٌستلزم زٌادة اإلٌمان؛ ألن اإلٌمان لول

 وهو ملهب أهل السنة، والجماعة. -أعنً زٌادة اإلٌمان، ونمصانه 
ومن فوابد اآلٌة: أن الصدلة سبب لتكفٌر السٌبات؛ لموله تعالى: } وٌكفر عنكم من سٌباتكم  - ٘

كما ٌطفا الماء النار، وصبلة الرجل فً الصدلة تطفا الخطٌبة »{؛ وٌإٌد هلا لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 [ .ٙٔ]السجدة:  (ٔ)، ثم تبل )ص(: }تتجافى جنوبهم عن المضاجع...{« جوؾ اللٌل

كما هو ملهب أهل السنة، والجماعة؛ لموله تعالى:  -ومنها: إثبات أفعال هللا االختٌارٌة  - ٙ
 اللي ٌحصل به التكفٌر.}وٌكفر عنكم من سٌباتكم{ ؛ فإن تكفٌر السٌبات حاصل بعد العمل 

 ومنها: بٌان آثار اللنوب، وأنها تسوء العبد؛ لموله تعالى: } من سٌباتكم {. - 2
 ؛ وإثبات ما دل علٌه من صفة.« الخبٌر»ومنها: إثبات اسم هللا عز وجل  - 1
ٌانا ومنها: تحلٌر العبد من المخالفة؛ لموله تعالى: } وهللا بما تعملون خبٌر {؛ فإن إخباره إ - 5

 بللن ٌستلزم أن نخشى من خبرته عز وجل فبل ٌفمدنا حٌث أمرنا، وال ٌرانا حٌث نهانا.
 المرآن

ٌٍْر فَِِلَْنفُِسكُْم َوَما تُْنِفمُ  َ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َخ ٌَْن هَُداهُْم َولَِكن  ّللا  ٌَْس َعلَ وَن إاِل  }لَ
 ِ ٌْكُْم َوأَْنتُْم اَل تُْظلَُموَن )اْبتِغَاَء َوْجِه ّللا  ٌٍْر ٌَُوف  إِلَ  [2ٕٕ({ ]البمرة : 2َٕٕوَما تُْنِفمُوا ِمْن َخ

 التفسٌر:
مسبوال عن توفٌك الكافرٌن للهداٌة، ولكن هللا ٌشرح صدور َمن ٌشاء  -أٌها الرسول-لست 

والمإمنون ال ٌنفمون إال طلًبا لدٌنه، وٌوفمه له. وما تبللوا من مال ٌَعُْد علٌكم نَْفعُه من هللا، 

توفوا ثوابه، وال تُْنمَُصوا شٌبا من للن. وفً اآلٌة  -مخلصٌن هلل-لمرضاة هللا. وما تنفموا من مال 
 إثبات صفة الوجه هلل تعالى على ما ٌلٌك به سبحانه.

لال البؽوي: " وهلا فً صدلة التطوع ، أباح هللا تعالى أن توضع فً أهل اإلسبلم وأهل  
للمة ، فؤما الصدلة المفروضة فبل ٌجوز وضعها إال فً المسلمٌن وهم أهل السهمان الملكورون ا

 .(ٔ)فً سورة التوبة"
 :(ٕ)وفً سبب نزول اآلٌة وجهان  

أحدهما: روي عن ابن عبا  لال: "كانوا ٌكرهون أن ٌرضخوا ألنسابهم من المشركٌن، 
ٌَْ  َعلٌَْ  . وروي (ٔ)َن هَُداهُْم{ إلى لوله: }َوأَْنتُْم ال تُْظلَُمون{"فسؤلوا فرخص لهم فنزلت هله اآلٌة }لَ

 .(ٖ)، والربٌع(ٕ)نحوه عن لتادة

                                                                                                                                                                               
؛ وأخرجه مسلم 5ٖ2ٗ: سورة عب ، حدٌث رلم 1ٓ، كتاب تفسٌر المرآن، باب ٕ٘ٗأخرجه البخاري ص (ٗ)
واللفظ  251[ ٕٗٗ] 1ٕٙٔرآن...، حدٌث رلم ، فضل الماهر بالم1ٖ، كتاب صبلة المسافرٌن، باب 1ٖٓص
 له.
؛ ٓٙٙ: من جل  فً المسجد ٌنتظر الصبلة...، حدٌث رلم ٖٙ، كتاب األلان، باب ٖ٘أخرجه البخاري ص (٘)

 .ٖٔٓٔ[ 5ٔ] 1ٖٕٓ: فضل إخفاء الصدلة، حدٌث رلم ٖٓ، كتاب الزكاة، باب 1ٗٓوأخرجه مسلم ص
: ما جاء فً 1، كتاب اإلٌمان، باب 5ٔ٘ٔأخرجه الترملي ص، وٖٕٕٙٙ، حدٌث رلم ٖٕٔ/٘أخرجه أحمد  (ٔ)

، كؾ اللسان فً الفتنة، ٕٔ، كتاب الفتن، باب 2ٕٔ٘، وأخرجه ابن ماجة صٕٙٔٙحرمة الصبلة، حدٌث رلم 
، وفٌه عاصم بن أبً النجود لال اللهبً فٌهن فً الحدٌث دون الثبت صدوق ٌهم )مٌزان 52ٖٖحدٌث رلم 
أخرج الحاكم من طوٌك األعمش عن حبٌب بن أبً ثابت والحكم بن عتبة عن مٌمون (، لكن 2ٖ٘/ٕاالعتدال 

( ولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن، وألره اللهبً، ولال ٖٔٗ – ٕٔٗ/ٕبن أبً شبٌب عن معال... مثله )
حاشٌة  ٖٗٔ/ٕ: صحٌح، ولال شعٌب فً تخرٌج جامع العلوم والحكم 5ٖ٘/ٕاأللبانً فً صحٌح ابن ماجة 

 ٌث صحٌح بطرله.(: حدٔ)
 .2ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .1ٕٙ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: 15( أنظر: أسباب النزول للواحدي: ٕ)
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والثانً: أخرج ابن ابً حاتم بسنده " عن ابن عبا ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، أنه كان ٌؤمر بؤال ٌصدق 
ها، فؤمر بالصدلة بعدها إال على أهل اإلسبلم، حتى نزلت هله اآلٌة: }لٌ  علٌن هداهم{إلى آخر

 .(ٗ)على كل من سؤلن، من كل دٌن"
 .(٘)لال ابن ابً حاتم: "وروي عن السدي، أنه لال: المشركٌن" 
وأخرج ابن أبً حاتم بسنده عن ٌزٌد بن أبً الحبٌب: " إنما أنزلت هله اآلٌة على الٌهود  

 .(2( )ٙ)والنصارى"

                                                                                                                                                                               

/ ٙ، وأورده الهٌثمً فً: المجمع :ٗ٘/ٕٔ(:صٖٕ٘ٗٔ، المعجم الكبٌر)ٕٙ(:ص2ٕ(  تفسٌر الفرٌابً)ٔ)
شٌخه عبد هللا بن دمحم بن سعٌد بن أبً مرٌم وهو " فسمط منه لوله: }ٌَْكَرهُون{ ولال: "رواه الطبرانً عن ٕٖٗ

 ضعٌؾ ورواه البزار، بنحوه ورجاله ثمات".
، 11٘/٘(:صٕ٘ٓٙ(، و)ٕٗٓٙ، و)12٘/٘(:صٕٕٓٙوأخرجه الطبري موصوال بسنده عن ابن عبا :) 

 .12٘/٘(:ٖٕٓٙوبسنده عن سعٌد بن جبٌر)
 ، ولفظه)ألنسابهم(.2ٖ٘/ٕ(:ص1ٕٕ٘وأخرجه ابن أبً حاتم)

 ج الواحدي بسنده:" عن ابن الحنفٌة لال:وأخر
كان المسلمون ٌكرهون أن ٌتصدلوا على الفمراء المشركٌن حتى نزلت هله اآلٌة، فؤمروا أن ٌتصدلوا 

 [.15علٌهم".]أسباب النزول:
ولال الكلبً:" ولال الكلبً: اعتمر رسول هللا عمرة المضاء وكانت معه فً تلن العمرة أسماء بنت أبً بكر، 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -فجاءتها أمها لتٌلة وجدتها ٌسؤالنها، وهما مشركتان، فمالت: ال أعطٌكم شٌبا حتى أستؤمر رسول هللا 
بعد نزول هله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فإنكما لستما على دٌنً. فاستؤمرته فً للن، فؤنزل هللا تعالى هله اآلٌة. فؤمرها رسول هللا 

هما، فؤعطتهما ووصلتهما. لال الكلبً: ولها وجه آخر، وللن أن ناسا من المسلمٌن كانت اآلٌة، أن تصدق علٌ
لهم لرابة وأصهار ورضاع فً الٌهود، وكانوا ٌنفعونهم لبل أن ٌسلموا فلما أسلموا كرهوا أن ٌنفعوهم وأرادوهم 

ؤعطوهم بعد نزولها".]أسباب النزول فنزلت هله اآلٌة ف -ملسو هيلع هللا ىلص  -على أن ٌسلموا فاستؤمروا رسول هللا 
 [.5ٓللواحدي:

 . 11٘/٘(:صٕٙٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .11٘/٘(:ص2ٕٓٙ(  أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
. مرسل جٌد اإلسناد. وٌشهد له المول األول من السبب 1ٖ٘-1ٖ٘/ٕ(:ص1ٖٕ٘( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗ)

 النزول.
، لال : كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌتصدق على المشركٌن ، فنزلت : " : " عن شعبة 12٘/٘(:صٕٔٓٙوأخرج الطبري)

 وما تنفمون إال ابتؽاء وجه هللا " ، فتصدق علٌهم".
. ولفظه:" كانوا ٌتصدلون ] على فمراء أهل 15٘/٘(:ص5ٕٓٙوأخرج الطبري أٌضا بسنده عن سعٌد بن جبٌر)
 ملسو هيلع هللا ىلص : ال تتصدلوا إال على أهل دٌنكم . فنزلت : هله اآلٌة ، مبٌحة اللمة ، فلما كثر فمراء المسلمٌن لال رسول هللا

 للصدلة على من لٌ  من دٌن اإلسبلم[".
"ال تصدلوا إال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: "عن سعٌد بن جبٌر لال: "لال رسول هللا 1ٙ/ٖ(:ص2ٖوأخرج ابن شٌبة فً مصنفه )
 "تصدلوا على أهل األدٌان". -ملسو هيلع هللا ىلص  -الى: }لٌ  علٌن هداهم{ فمال رسول هللا على أهل دٌنكم"، فؤنزل هللا تع

، ولفظه:" أما " لٌ  علٌن 15٘-11٘/٘(:ص1ٕٓٙ. وأخرجه الطبري)1ٖ٘/ٕ( تفسٌر ابن ابً حاتم: ٘)
 هداهم " ، فٌعنً المشركٌن ، وأما " النفمة " فبٌن أهلها".

 .5ٖ٘/ٕ:ص(1ٖٕٙ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)
(لال المرطبً: " لال علماإنا : هله الصدلة التً أبٌحت لهم حسب ما تضمنته هله اآلثار هً صدلة التطوع. 2)

وأما المفروضة فبل ٌجزئ دفعها لكافر ، لموله علٌه السبلم : "أمرت أن آخل الصدلة من أؼنٌابكم وأردها فً 
ل العلم أن اللمً ال ٌعطى من زكاة األموال شٌبا ، ثم لكر فمرابكم". لال ابن المنلر : أجمع كل من أحفظ عنه أه

جماعة ممن نص على للن ولم ٌلكر خبلفا. ولال المهدوي : رخص للمسلمٌن أن ٌعطوا المشركٌن من لراباتهم 
من صدلة الفرٌضة لهله اآلٌة. لال ابن عطٌة : وهلا مردود باإلجماع. وهللا أعلم. ولال أبو حنٌفة : تصرؾ 

اة الفطر. ابن العربً : وهلا ضعٌؾ ال أصل له. ودلٌلنا أنها صدلة طهرة واجبة فبل تصرؾ إلى الكافر إلٌهم زك
 كصدلة الماشٌة والعٌن ، ولد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : " أؼنوهم عن سإال هلا الٌوم" ٌعنً ٌوم الفطر.

فً المشركٌن. ولد ٌجوز صرفها إلى ؼٌر  : وللن لتشاؼلهم بالعٌد وصبلة العٌد وهلا ال ٌتحمك -المرطبً-للت
المسلم فً لول من جعلها سنة ، وهو أحد المولٌن عندنا ، وهو لول أبً حنٌفة على ما لكرنا ، نظرا إلى عموم 
اآلٌة فً البر وإطعام الطعام وإطبلق الصدلات. لال ابن عطٌة : وهلا الحكم متصور للمسلمٌن مع أهل لمتهم 

 [.1ٖٖ-2ٖٖ/ٖبٌٌن".]أنظر: تفسٌره: ومع المسترلٌن من الحر



ٕٖٔ 

 

ٌَْن هَُداهُْم{]ا  ٌَْ  َعلَ [، " أي لٌ  علٌن ٌا دمحم أن تهدي النا ، فإِنن 2ٕٕلبمرة:لوله تعالى: } لَ
 .(ٔ)لست بمإاخل بجزٌرة من لم ٌهتد، إِنما أنت ملزم بتبلٌؽهم فحسب"

 .(ٕ)بهداهم، إال أن ٌبلػ رسالته" -علٌه السبلم-لال الحسن:" ال نكلؾ دمحما  
فتمنعهم صدلة التطوع ، وال لال الطبري:" لٌ  علٌن ٌا دمحم هدى المشركٌن إلى اإلسبلم ،  

 .(ٖ)تعطٌهم منها لٌدخلوا فً اإلسبلم حاجة منهم إلٌها"
 .(ٗ)لال البؽوي:"فتمنعهم الصدلة لٌدخلوا فً اإلسبلم حاجة منهم إلٌها" 
  
 .(٘)لال الشوكانً:" أي لٌ  بواجب علٌن أن تجعلهم مهدٌٌن لابلٌن لما أمروا به ونهوا عنه" 
جب علٌن أن تجعلهم مهدٌٌن إلى اإلتٌان بما أمروا به من المحاسن لال الماسمً:" أي ال ٌ 

 .(ٙ)واالنتهاء عما نهوا عنه من المساوئ المعدودة كالمّن واأللى واإلنفاق من الخبٌث والبخل"
ٌَْن هَُداهُْم{ هلا الكبلم متصل بلكر الصدلات ، فكؤنه   ٌَْ  َعلَ لال المرطبً: " لوله تعالى : } لَ

ٌَْن هَُداهُْم{ لٌ  متصبل بما لبل ، فٌكون  بٌن فٌه جواز ٌَْ  َعَل الصدلة على المشركٌن.. ولٌل : }لَ
 .(2)ظاهرا فً الصدلات وصرفها إلى الكفار ، بل ٌحتمل أن ٌكون معناه ابتداء كبلم"

؛ لال ابن عثٌمٌن:" والهدى المنفً هنا هدى التوفٌك؛ وأما هدى البٌان فهو على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
[ ؛ ولموله تعالى: }إن علٌن 2ٙلموله تعالى: }ٌا أٌها الرسول بلػ ما أنزل إلٌن من ربن{ ]المابدة: 

فلكر إنما أنت ملكر * لست علٌهم بمسٌطر{ } :[ ، ولوله تعالى1ٗإال الببلغ{ ]الشورى: 
... إلى [ ٓٗ[ ، ولوله تعالى: }فإنما علٌن الببلغ وعلٌنا الحساب{ ]الرعد: ٕٕ، ٕٔ]الؽاشٌة: 

آٌات كثٌرة تدل أن على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌهدي النا  هداٌة الداللة، واإلرشاد؛ أما هداٌة التوفٌك 
فلٌست على الرسول، وال إلى الرسول؛ ال ٌجب علٌه أن ٌهدٌهم؛ ولٌ  بمدرته وال استطاعته أن 

ال ٌستطٌع للن؛ ألن هلا إلى هللا ٌهدٌهم؛ ولو كان بمدرته أن ٌهدٌهم لهدى عمه أبا طالب؛ ولكنه 

 .(1)سبحانه وتعالى وحده"
َ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء {]البمرة:  إلى (5)[، أي وهللا" ٌرشد من ٌشاء" 2ٕٕلوله تعالى: } َولَِكنَّ َّللاَّ

 اإلسبلم.
 .(ٓٔ)لال الصابونً:" وهللا ٌهدي من شاء من عباده إِلى اإِلسبلم" 
فً للبه عمٌب بٌانن لجرٌان سنته بخلك األشٌاء عمٌب أسبابها، لال الماسمً:" بخلك الهداٌة  

" ًّ ال على سبٌل الوجوب. بل على سبٌل االختٌار، أفاده المهاٌم
(ٔٔ). 

لال البؽوي: "وأراد به هداٌة التوفٌك ، أما هدي البٌان والدعوة فكان على رسول هللا صلى  
 .(ٕٔ)هللا علٌه وسلم ، فؤعطوهم بعد نزول اآلٌة"

 .(ٖٔ)ابن عطٌة:" أي ٌرشده، وفً هلا رد على المدرٌة وطوابؾ المعتزلة"لال  

                                                             

 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .1ٖ٘/ٕ(:ص1ٕ٘٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .12٘/٘( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .5ٕٕ/ٔ( فتح المدٌر: ٘)
 .ٕٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .2ٖٖ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر المرطبً:  (5)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٕ( نحاسن التؤوٌل: ٔٔ)
 .2ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٔ)
 .2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)



ٕٖٕ 

 

لال ابن عثٌمٌن: "وهلا كاالستدران لما سبك؛ أي لّما نفى كون هداٌتهم على الرسول صلى 
هللا علٌه وسلم بٌن أن للن إلى هللا عز وجل وحده؛ فٌهدي من ٌشاء ممن التضت حكمته 

 .(ٔ)هداٌته"
ٌٍْر {]البمرة: لوله تعالى: } َوَما   .(ٕ)[، ٌعنً: " أّي شًء تنفمونه من المال"2ٕٕتُْنِفمُوا ِمْن َخ
 .(ٖ)لال سفٌان بن عٌٌنة:"هو الصدلة" 
 .(ٗ)ولال الحسن:" نفمة المإمن نفسه" 

 .(٘)لال السعدي:" أي: للٌل أو كثٌر على أي شخص كان من مسلم وكافر"
نه الترن بلكر اإلنفاق، فهله المرٌنة تدل على لال ابن عطٌة:" والخٌر فً هله اآلٌة المال أل 

أنه المال، ومتى لم ٌمترن بما ٌدل على أنه المال فبل ٌلزم أن ٌكون بمعنى المال، نحو لوله 
ا ]الفرلان:  ٌٌْر ُمْستَمَرا ٌََرهُ ]الزلزلة: ٕٗتعالى: َخ ٌْراً  ةٍ َخ [ إلى ؼٌر للن، 2[ ولوله تعالى: ِمثْماَل لَرَّ

 .(ٙ) اه تحرز من لول عكرمة: "كل خٌر فً كتاب هللا فهو المال"وهلا اللي للن
 .(2)[،  "أي" تعملونه ألنفسكم"2ٕٕلوله تعالى: } فَؤلْنفُِسكُم{]البمرة: 
 .(1)لال أبو عبٌدة: ألهل دٌنكم" 
 .(5)لال السعدي:" أي: نفعه راجع إلٌكم" 
 .(ٓٔ)لكم"لال الصابونً:" فهو ألنفسكم ال ٌنتفع به ؼٌركم ألن ثوابه  
لال الماسمً:" فلم تمنون به على النا  وتإلونهم  ونظابر هلا المرآن كثٌرة كموله: }َمْن  

 .(ٔٔ)["َٙٗعِمَل صاِلحاً فَِلنَْفِسِه{ ]فصلت: 
أي: ولٌ  هلل عز وجل؛ فاهلل سبحانه وتعالى ال ٌنتفع به؛ بل ألنفسكم  لال ابن عثٌمٌن:"

 .(ٕٔ)نفسكم"تمدمونه؛ وما ال تنفمونه فمد حرمتم أ
ِ {]البمرة:  [،  أي: "ال تنفموا إال ابتؽاء وجه 2ٕٕلوله تعالى: } َوَما تُْنِفمُوَن إِال اْبتِؽَاَء َوْجِه َّللاَّ

 .(ٖٔ)هللا"
 .(ٗٔ)لال عطاء الخراسانً:" إلا أعطٌت لوجه هللا، فبل علٌن ما كان عمله" 
 .(٘ٔ)إال ابتؽاء وجه هللا" -ولال الحسن:" نفمة المإمن لنفسه وال ٌنفك المإمن إلا أنفك 
 .(ٙٔ)لال الماسمً:" نفً فً معنى النهً. أي فبل تستطٌلوا به على النا  وال تراإوا به" 
ً إلً هللا عز وجل  ، فمعلوم أن من خص بنفمته  -لال الراؼب:" أي ما تنفمون لهم إال تمربا

 .(2ٔ)هإالء ، فإنه لم ٌمصد إال وجه هللا"
تجعلوا إِنفالكم إِال لوجه هللا ال لؽرٍض دنٌوي"لال الصابونً:" أي ال  

(ٔ). 

                                                             

 .ٕٕٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .1ٖ٘/ٕ(:ص1٘1ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .1ٖ٘/ٕ(:ص1٘2ٕ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .ٙٔٔ( تفسٌر السعدي: ٘)
 .1ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .2ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص1٘5ٕ(أخرجه ابن ابً حاتم)1)
 .ٙٔٔ( تفسٌر السعدي: 5)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
 .ٕٕٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .2ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص1ٕٙٓاتم)( أخرجه ابن ابً حٗٔ)
 .5ٖ٘/ٕ(:ص1ٕٙٔ(أخرجه ابن ابً حاتم)٘ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙٔ)
 .2ٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: 2ٔ)



ٕٖٖ 

 

لال ابن عطٌة:" وفٌه تؤوٌل آخر وهو أنها شهادة من هللا تعالى للصحابة أنهم إنما ٌنفمون  
ابتؽاء وجه هللا، فهو خبر منه لهم فٌه تفضٌل، وعلى التؤوٌل اآلخر هو اشتراط علٌهم وٌتناول 

 .(ٕ)االشتراط ؼٌرهم من األمة"
ً ٌنفعكم إال ما ابتؽٌتم به وجه هللا؛ فؤما ما ابتؽً به سوى  لال  ابن عثٌمٌن:" ال تنفمون إنفالا

 .(ٖ)هللا فبل ٌنفع صاحبه؛ بل هو خسارة علٌه"
لال السعدي:" هلا إخبار عن نفمات المإمنٌن الصادرة عن إٌمانهم أنها ال تكون إال لوجه هللا  

 .(ٗ)الردٌة وٌوجب لهم اإلخبلص"تعالى، ألن إٌمانهم ٌمنعهم عن المماصد 
ٌٍْر {]البمرة:   .(٘)[، "أي أّي شًء تنفمونه من المال"2ٕٕلوله تعالى: } َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َخ
: خٌر تنفمونه من األعٌان، والمنافع للٌبلً كان أو كثٌراً" لال ابن عثٌمٌن: ٌعنً"  أيَّ

(ٙ). 
ٌْكُْم    .(2)[، " أي: ٌوفر لكم جزاإه"2ٕٕ{]البمرة:لوله تعالى: } ٌَُوؾَّ إِلَ
ً من ؼٌر نمص، بل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمابة   لال ابن عثٌمٌن: أي: تعَطونه وافٌا

 .(1)ضعؾ إلى أضعاؾ كثٌرة"
 .(5)لال الصابونً:" أي فإِن أجره وثوابه أضعافاً مضاعفة تنالونه" 
تإلٌه وتمن علٌه   إنما نفمتن لنفسن وابتؽاء لال ابن زٌد:" هو مردود علٌن ، فمالن ولهلا  

 .(ٓٔ)وجه هللا ، وهللا ٌجزٌن"
[، أي:" وال تنمصون شٌباص من 2ٕٕلوله تعالى: } َوأَْنتُْم ال تُْظلَُموَن {]البمرة: 

 .(ٔٔ)حسناتكم"
لال سلمة بن إسحاق:" أي: ال ٌضٌع لكم عند هللا أجره فً اآلخرة، وعاجل خلفه فً  
 .(ٕٔ)الدنٌا"
 .(ٖٔ)ل البؽوي: "ال تنمصون من ثواب أعمالكم شٌبا"لا 

 .(ٗٔ)لال الماسمً: أي ال تنمصون من حسناتكم، كما ال ٌزاد على سٌباتكم" 
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: أن هداٌة الخلك ال تلزم الرسل؛ ونعنى بللن هداٌة التوفٌك؛ أما هداٌة  - ٔ
الرسول بلػ ما أنزل إلٌن من ربن وإن لم تفعل  الداللة فهً الزمة علٌهم؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها

 [.2ٙفما بلؽت رسالته{ ]المابدة: 
ومنها: أن اإلنسان إلا بلػ شرٌعة هللا بربت لمته؛ لموله تعالى: } لٌ  علٌن هداهم {؛ ولو  - ٕ

 كانت لمته ال تبرأ لكان ملزماً بؤن ٌهتدوا.

                                                                                                                                                                               

 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .1ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٖٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 . 2ٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 
 .ٙ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٖٖٙ/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن:( ٙ)
 .2ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2)
 .ٖٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .15٘/٘(:صٕٓٔٙ( أخرجه الطبري:)ٓٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .ٓٗ٘-5ٖ٘/ٕ(:ص:1ٕٙ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .2ٖٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)



ٕٖٗ 

 

ٌد هللا؛ لموله تعالى: } ولكن هللا ٌهدي من ومنها: إثبات أن جمٌع األمور دلٌمها، وجلٌلها ب - ٖ
 ٌشاء {.
إن »ومنها: الرد على المدرٌة؛ لموله تعالى: } ولكن هللا ٌهدي من ٌشاء {؛ ألنهم ٌمولون:  - ٗ

 «.العبد مستمل بعمله، وال تعلك لمشٌبة هللا سبحانه وتعالى فٌه
 {. ومنها: إثبات المشٌبة هلل تعالى؛ لموله تعالى: } من ٌشاء - ٘
ومنها: أن هداٌة الخلك بمشٌبة هللا؛ ولكن هله المشٌبة تابعة للحكمة؛ فمن كان أهبلً لها  - ٙ

[ ؛ ومن لم ٌكن أهبلً للهداٌة ٕٗٔهداه هللا؛ لموله تعالى: }هللا أعلم حٌث ٌجعل رسالته{ ]األنعام: 
تعالى: }إن اللٌن حمت  [ ، ولموله٘لم ٌهده؛ لموله تعالى: }فلما زاؼوا أزاغ هللا للوبهم{ ]الصؾ: 

 [ .52، 5ٙعلٌهم كلمة ربن ال ٌإمنون * ولو جاءتهم كل آٌة حتى ٌروا العلاب األلٌم{ ]ٌون : 
ومنها: أن أعمال اإلنسان ال تنصرؾ إلى ؼٌره؛ لموله تعالى: } وما تنفموا من خٌر  - 2

ره؛ ولكنها تبٌن أن فؤلنفسكم {؛ ولٌ  فً اآلٌة دلٌل على منع أن ٌتصدق اإلنسان بعمله على ؼٌ
ما عمله اإلنسان فهو حك له؛ ولهلا جاءت السنة صرٌحة بجواز الصدلة عن المٌت، كما ثبت 

ٌا رسول هللا، إن أمً أفتلتت نفسها وأُراها »للن فً صحٌح البخاري فً لصة الرجل اللي لال: 
عبادة حٌن  ؛ وكللن حدٌث سعد بن(ٔ)«لو تكلمت تصدلت أفؤتصدق عنها  لال: نعم تصدق عنها

؛ إلاً فاآلٌة ال تدل على منع الصدلة عن الؽٌر؛ وإنما تدل على أن ما عمله (ٕ)تصدق ببستانه ألمه
 اإلنسان ال ٌصرؾ إلى ؼٌره.

ومن فوابد اآلٌة: أن اإلنفاق اللي ال ٌُبتؽى به وجه هللا ال ٌنفع العبد؛ لموله تعالى: } وما  - 1
 تنفمون إال ابتؽاء وجه هللا {.

منها: التنبٌه على اإلخبلص: أن ٌكون اإلنسان مخلصاً هلل عز وجل فً كل عمله؛ حتى و - 5
فً اإلنفاق وبلل المال ٌنبؽً له أن ٌكون مخلصاً فٌه؛ لموله تعالى: } وما تنفمون إال ابتؽاء وجه 

هللا {؛ فاإلنفاق لد ٌحمل علٌه محبة الظهور، ومحبة الثناء، وأن ٌمال: فبلن كرٌم، وأن تتجه 
 األنظار إلٌه؛ ولكن كل هلا ال ٌنفع؛ إنما ٌنفع ما ابتؽً به وجه هللا.

ومنها: إثبات وجه هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } إال ابتؽاء وجه هللا {؛ وأهل السنة  - ٓٔ
ً بالجبلل واإلكرام ال ٌماثل أوجه  والجماعة ٌمولون: إن هلل سبحانه وتعالى وجهاً حمٌمٌاً موصوفا

هً التً لم ٌزل، وال « الصفات اللاتٌة الخبرٌة»ه من الصفات اللاتٌة الخبرٌة؛ ووأن المخلولٌن؛
 ٌزال متصفاً بها، ونظٌر مسماها أبعاض وأجزاء لنا.

الثواب، أو « الوجه»وأهل التعطٌل ٌنكرون أن ٌكون هلل وجه حمٌمً، وٌمولون: المراد بـ 
جماع السلؾ؛ وألن الثواب ال الجهة، أو نحو للن؛ وهلا تحرٌؾ مخالؾ لظاهر اللفظ، وإل

ٌوصؾ بالجبلل واإلكرام؛ وهللا سبحانه وتعالى وصؾ وجهه بالجبلل واإلكرام، فمال تعالى: 
 [ .2ٕ}وٌبمى وجه ربن لو الجبلل واإلكرام{ ]الرحمن: 

أعنً  -ومنها: اإلشارة إلى نظر وجه هللا؛ لموله تعالى: } إال ابتؽاء وجه هللا {؛ وهلا  - ٔٔ
ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع السلؾ؛ لموله تعالى: }وجوه ٌومبل ناضرة *  -وجه هللا  النظر إلى

[ ٕٙ[ ، ولوله تعالى: }لللٌن أحسنوا الحسنى وزٌادة{ ]ٌون : ٖٕ، ٕٕإلى ربها ناظرة{ ]المٌامة: 
أخرى؛ وأما السنة فمد ... إلى آٌات  (ٔ)بؤنها النظر إلى وجه هللا« الزٌادة»؛ فمد فسر النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                             

: ما ٌستحب لمن توفً فجاءة أن ٌتصدلوا عنه، حدٌث 5ٔ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٕٕأخرجه البخاري ص (ٔ)
: وصول ثواب الصدلة عن المٌت إلٌه، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب الزكاة، باب 1ٖٙ؛ وأخرجه مسلم ص2ٕٙٓرلم 
 ؛ واللفظ للبخاري.ٗٓٓٔ[ ٔ٘] ٕٖٕٙ

 .2ٕ٘ٙ: إلا لال: أرضً وبستانً صدلة هللا، حدٌث رلم ٙٔ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٕٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
: إثبات رإٌة المإمنٌن فً اآلخرة ربهم سبحانه وتعالى، حدٌث 1ٓ، كتاب اإلٌمان، باب 2ٓ5راجع مسلماً ص (ٔ)
 .1ٔٔ[ 51ٕ] ٓ٘ٗ، 1ٔٔ[ 52ٕ] 5ٗٗرلم 



ٕٖ٘ 

 

إنكم سترون ربكم كما ترون الممر لٌلة البدر ال تضامون فً »تواترت بللن؛ ومنها لوله )ص(: 
 ؛ وأما إجماع السلؾ فمد نمله ؼٌر واحد من أهل العلم.(ٕ)«رإٌته
 تنفموا من خٌر ومن فوابد اآلٌة: أن اإلنسان ال ٌُْنمص من عمله شٌباً؛ لموله تعالى: } وما - ٕٔ

 ٌوؾ إلٌكم {.
ومنها: اإلشارة إلى أن اإلنفاق من الحرام ال ٌمبل؛ وللن لموله تعالى: } من خٌر {؛  - ٖٔ

 ووجهه: أن الحرام لٌ  بخٌر؛ بل هو شر.
ومنها: نفً الظلم فً جزاء هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } وأنتم ال تظلمون {؛ وهلا  - ٗٔ

ً من الصفات فإنه مستلزم لكمال ٌستلزم كمال عدله؛ فإن هللا عز وجل كلما  نفى عن نفسه شٌبا
 ضده.

 المرآن
ٌَْستَِطٌعُوَن َضْربًا فًِ اْْلَْرِض ٌَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَغْ  ِ اَل  نٌَِاَء }ِلْلفُمََراِء ال ِذٌَن أُْحِصُروا فًِ َسبٌِِل ّللا 

َ بِِه َعِلٌٌم ِمَن الت عَفُِّف تَْعِرفُُهْم بِِسٌَماهُْم اَل ٌَْسؤَلُوَن  ٌٍْر فَِإن  ّللا  الن اَس إِْلَحافًا َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َخ
 [2ٖٕ({ ]البمرة : 2ٖٕ)

 التفسٌر:
اجعلوا صدلاتكم لفمراء المسلمٌن اللٌن ال ٌستطٌعون السفر؛ طلبًا للرزق الشتؽالهم بالجهاد فً 

لتعففهم عن السإال، تعرفهم سبٌل هللا، ٌظنهم َمن ال ٌعرفهم ؼٌر محتاجٌن إلى الصدلة؛ 
وا فً السإال.  بعبلماتهم وآثار الحاجة فٌهم، ال ٌسؤلون النا  بالكُلٌَّة، وإن سؤلوا اضطراًرا لم ٌُِلحُّ
ه  وما تنفموا ِمن مال فً سبٌل هللا فبل ٌخفى على هللا شًء منه، وسٌجزي علٌه أوفر الجزاء وأتمَّ

 ٌوم المٌامة.
 :(ٔ)فً سبب نزول اآلٌة وجوه 

أحدها: لال مماتل:"هم أهل الصفة منهم أبو هرٌرة وابن مسعود والموالً أربعمابة رجل ال 
 .(ٕ)أموال لهم بالمدٌنة، فإلا كان اللٌل أووا إلى الصفة فؤمر هللا بالنفمة علٌهم"

والثانً: أخرج ابن ابً حاتم عن مجاهد:" لوله: }للفمراء اللٌن أحصروا فً سبٌل هللا{ لال: 
، (ٗ). وروي نحوه عن أبً جعفر(ٖ)رٌش بالمدٌنة مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص، أمر بالصدلة علٌهم"مهاجري ل
 .(٘)والسدي

والثالث: وأخرج ابن ابً حاتم " عن سعٌد، فً لوله: }للفمراء اللٌن أحصروا فً سبٌل هللا{، 
 .(ٙ)المسلمٌن حما" لال: لوم أصابتهم الجراحات فً سبٌل هللا فصاروا زمنى، فجعل لهم فً أموال

والرابع: وروي عن السدي، لوله:}للفمراء اللٌن أحصروا فً سبٌل هللا{، حصرهم المشركون 
 .(ٔ)فً المدٌنة"

                                                             
: منه تفسٌر لوله تعالى: 2ٔ، كتاب صفة الجنة، باب 5ٓ1ٌٔرة صأخرجه الترملي من حدٌث أبً هر (ٕ)

: فٌما ٖٔ، كتاب السنة، باب 11ٕٗ، وأخرجه ابن ماجة صٕٗ٘٘)وجوه ٌومبل ناضرة ... ( ، حدٌث رلم 
، ٖ٘ٔ/ٕ، واللفظ للترملي؛ ولال األلبانً فً صحٌح الترملي: "صحٌح" 21ٔأنكرت الجهمٌة، حدٌث رلم 

 ٌث له طرق أخرى فً البخاري ومسلم لكن اللفظ ٌختلؾ.، والحد5ٕٙٓحدٌث رلم 
 .ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٔ( أنظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٔ)
[: "لال ابن ظفر: ٖٖٙ/ٔ.  وفً المعنى نفسه لكر السٌوطً فً ]العجاب فً بٌان األسباب: ٗٗٔ/ٔ( تفسٌره: ٕ)

لبً: كانوا نحوا من أربعمابة رجل ال لال ابن عبا : نزلت فً الفمراء أهل الصفة مهاجرة األعراب. لال الثع
مساكن لهم بالمدٌنة وال عشابر، أووا إلى صفة المسجد، فٌجٌبون السوق بالنهار وٌتعلمون المرآن باللٌل ولالوا: 
نخرج فً كل سرٌة فحض هللا النا  على]فراغ فً األصل، وٌصح المعنى لو لدرنا: "النفمة" أو "الصدلة"[، 

 ه فضل أتاهم به"..فكان الرجل إلا كان عند
 .5ٔ٘/٘(:صٕٕٔٙ، والطبري)ٓٗ٘/ٕ(:ص1ٕٙ٘( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖ)
 .5ٔ٘/٘(:صٖٕٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٔ٘/٘(:صٕٗٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٓٗ٘/ٕ(:ص1ٕٙٙ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)



ٕٖٙ 

 

الخام : وروي "عن رجاء بن حٌوة فً لول هللا: }للفمراء اللٌن أحصروا فً سبٌل هللا ال 
 .(ٖ)ن السدي، مثل للن. وروي ع(ٕ)ٌستطٌعون ضربا فً األرض{، لال: ال ٌستطٌعون تجارة"
 ، نحو هلا المعنى.(ٗ)الساد : ولٌل الفمراء عامة دون تحدٌد. حكً عن السدي

لال ابن عطٌة:" ثم تتناول اآلٌة كل من دخل تحت صفة الفمر ؼابر الدهر، وإنما خص  
فمراء المهاجرٌن باللكر ألنه لم ٌكن هنان سواهم، ألن األنصار كانوا أهل أموال وتجارة فً 

 .(٘)لطرهم"
[، "أي اجعلوا ما تنفمونه للفمراء 2ٖٕلوله تعالى:} ِلْلفَُمَراِء الَِّلٌَن أُْحِصُروا فًِ َسبٌِِل{]البمرة: 

 .(ٙ)اللٌن حبسوا أنفسهم للجهاد والؽزو فً سبٌل هللا"
 .(2)أي منعوا من الخروج من دٌارهم فً شرٌعته" لال ابن عثٌمٌن:" 
اجرٌن اللٌن لد انمطعوا إلى هللا وإلى رسوله ، وسكنوا المدٌنة لال ابن كثٌر:" ٌعنً : المه 

 .(1)ولٌ  لهم سبب ٌردون به على أنفسهم ما ٌؽنٌهم"
لال ابن عطٌة: } أُْحِصُروا {:أي: "حبسوا ومنعوا.. ]أي[: أنهم هم حابسو أنفسهم بربمة الدٌن  

 .(5)علرا "ولصد الجهاد وخوؾ العدو، إلا أحاط بهم الكفر، فصار خوؾ العدو 
ؾ فبل   هم ٌُْحِصرون أنفَسهم فٌحبسونها عن التصرُّ لال الطبري: " اللٌن َجعلهم جهاُدهم عدوَّ

  .(ٓٔ)ٌستطٌعون تصّرفًا"
 .(ٔٔ)لال الماسمً:" أي حبسوا أنفسهم فً طاعته تعالى من جهاد أو ؼٌره" 
سواء كان ولهب بعض اللؽوٌٌن إلى أن )أحصر( و)حصر( بمعنى واحد من الحب  والمنع  

 .(ٕٔ)للن بعدو أو بمرض ونحوه من األعلار، حكاه ابن سٌده وؼٌره ونمله ابن عطٌة
ولوله تعالى} ِلْلفُمَراِء{ متعلك بمحلوؾ ٌنساق إلٌه الكبلم، أي اجعلوا ما تنفمونه للفمراء، أو  

 .(ٖٔ)صدلاتكم للفمراء. أي المحتاجٌن إلى النفمة

هو المعدم؛ ألن أصل هله الكلمة مؤخولة من « الفمٌر»ولوله تعالى }الفمراء{ جمع فمٌر؛ و 
اللي ٌتماثل فٌه الحروؾ دون الترتٌب؛  -فً االشتماق األكبر « المفر»الموافك لـ« الفمر»
 :(ٗٔ)األرض الخالٌة، كما لال الشاعر« المفر»و

 ولبُر حرٍب بمكاٍن لفر       ولٌ  لرَب لبِر حرب لبر 
صار « المسكٌن»أحٌاناً؛ فإلا لرن بـ« المسكٌن»الٌد؛ وٌمرن بـمعناه الخالً لات « الفمٌر»فـ 

من كان خالً لات الٌد؛ أو من ال ٌجد من النفمة إال ألل من « الفمٌر»لكل منهما معنى؛ وصار 

                                                                                                                                                                               

 .ٓٗ٘/ٕ(:ص1ٙ1ٕ(تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔ)
 .ٓٗ٘/ٕ(:ص1ٙ5ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
. ال أعلم هل لصد بللن ما أخرجه الطبري عن السدي ٓٗ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖ)
 :" ولفظه: "فمراء المهاجرٌن"  اللي ثبتناه فً النمطة)الثانٌة(.5ٔ٘/٘(:صٕٗٔٙ)
روا ، ولفظه:" وأما )النفمة( فبٌن أهلها ، فمال :}للفمراء اللٌن أحص5ٓ٘/٘(ص:ٕٔٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)

 فً سبٌل هللا{".
 . 1ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .2ٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .2ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .1ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .5ٓ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
 .1ٖٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٕٕٔ/ٕالتؤوٌل: ( أنظر: محاسن ٖٔ)
 .(البٌت من الرجز، وال ٌعرؾ لابله، ولعله مصنوعٗٔ)
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النصؾ؛ والمسكٌن أحسن حاالً منه، لكن ال ٌجد جمٌع الكفاٌة؛ أما إلا انفرد أحدهما عن اآلخر 
 .(ٔ)ن الكلمات التً إلا اجتمعت افترلت؛ وإلا افترلت اجتمعتصار معناهما واحداً؛ فهو م

ِ{]البمرة:   :(ٕ)[، ٌحتمل وجهٌن2ٖٕولوله تعالى} فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 أحدهما: الجهاد.

 والثانً: الدخول فً شرٌعة اإلسبلم.
 .(ٖ)لال ابن عطٌة: " واللفظ ٌتناولهما" 
 : (ٗ)[، أربعة ألاوٌل2ٖٕ{]البمرة:وفً تفسٌر لوله تعالى } أُْحِصُروا فًِ َسِبٌلِ  

أحدها : َحَصروا أنفسهم فً سبٌل هللا للؽزو، أي: أنهم منعوا أنفسهم من التصرؾ للمعاش 
 .(2). ورجحه الطبري (ٙ)، وابن زٌد (٘)خوؾ العدو من الكفار ، لاله لتادة

 .  (1)والثانً : منعهم الكفار بالخوؾ منهم، لاله السدي
مر من الجهاد. ٌعنً: أن فمرهم وضعفهم منعهم من السفر لجهاد العدو والثالث : منعهم الف

 . وهو محتمل.(5)وممارعته
 .(ٓٔ)والرابع : منعهم التشاؼل بالجهاد عن طلب المعاش . اختاره الحافظ ابن حجر

لال الشنمٌطً: " لم ٌبٌن هنا سبب فمرهم ؛ ولكنه بٌن فً سورة الحشر أن سبب فمرهم هو  
هم من دٌارهم وأموالهم بموله : }ِلْلفَُمَراِء اْلُمَهاِجِرٌَن الَِّلٌَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدٌَاِرِهْم إخراج الكفار ل

 .(ٔٔ)[ اآلٌة "1َوأَْمَواِلِهْم { ]الحشر : 
ً فًِ األَْرِض{]البمرة:  [،"أي: ال ٌستطٌعون بسبب 2ٖٕلوله تعالى:}الَ ٌَْستَِطٌعُوَن َضْربا

 .(ٕٔ)للتجارة والكسب"الجهاد السفر فً األرض 
 .(ٖٔ)لال الماسمً:" أي لهابا فًِ }اأْلَْرِض{ الكتساب أو تجارة" 
 .(ٗٔ)لال اآللوسً: " أي مشٌا فٌها ولهابا للتكسب والتجارة" 

                                                             

 .2ٖٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .1ٖٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕ)
 .1ٖٙ/ٔ(المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٖٙٗ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  5ٕ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .5ٕ٘/٘(:صٕ٘ٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٕ٘/٘(:صٕٙٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .5ٓ٘/٘( أنظر تفسٌره: 2)
. لال الطبري: " ولو كان تؤوٌل اآلٌة على ما تؤوله السّدّي ، لكان 5ٕ٘/٘(:ص2ٕٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)1)

للي الكبلم : للفمراء اللٌن ُحصروا فً سبٌل هللا ، ولكنه " أحِصروا " ، فدّل للن على أن خوفهم من العدّو ا
 أنفَسهم ، ال أّن العدوَّ هم كانوا الحابِِسٌهم. -وهم فً سبٌل هللا  -صٌَّر هإالء الفمراء إلى الحال التً َحبَسوا 

وإنما ٌمال لمن حبسه العدّو : " حصره العدّو " ، وإلا كان الّرجل المحبَّ  من خوؾ العدّو ، لٌل : " أحصره 
 [.5ٕ٘/٘خوُؾ العّدو ". ]تفسٌره: 

، زاد 1ٖٖ/ٕأ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٙٔ/ٔ، البسٌط للواحدي:5ٖ٘/٘ظر: جامع البٌان للطبري: (، ان5)
، مفاتٌح ٖٙٗ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 51ٖ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: 1ٕٖ/ٔالمسٌر البن الجوزي: 

 . ٘٘ٙ/ٔ ، الدر المصون للسمٌن:ٓٓٗ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 2/1ٙالؽٌب للرازي: 
؛ الشتؽالهم به عن -أي: التجارة-. ولفظه: ": "منعهم االشتؽال به من الضرب فً األرضٓٓٗ/ٖ( الفتح: ٓٔ)

التكسب". وظاهر صنٌع الحافظ هنا التفرٌك بٌن )حصر( و)أحصر(، وأن اإلحصار: ٌكون بالعدو، والحصر: 
، البسٌط للواحدي: 5ٔ٘/٘الطبري:  ٌكون بؽٌره من األعلار، كما هو تفسٌر السدي وؼٌره. انظر: تفسٌر

، البحر المحٌط ألبً حٌان: 51ٖ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: 1ٖٖ-2ٖٖ/ٕأ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٙٔ/ٔ
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٖٓ/ٕ
 .5٘ٔ/ٔ( أضواء البٌان: ٔٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖٔ)
 .٘ٗ/ٕالمعانً:  ( روحٗٔ)
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لال الطبري: " ال ٌستطٌعون تملُّبًا فً األرض ، وسفًرا فً الببلد ، ابتؽاَء المعاش وَطلَب  
 .(ٔ)، رهبةَ العدّو وخوفًا على أنفسهم منهم"المكاسب، فٌستؽنوا عن الصدلات 

لال ابن كثٌر:" ٌعنً : سفًرا للتسبب فً طلب المعاش. والضرب فً األرض : هو السفر ؛  
ٌْكُْم ُجنَاٌح أَْن تَْمُصُروا ِمَن الصَّبلِة { ]النساء :  ٌَْ  َعلَ لال هللا تعالى : } َوإِلَا َضَرْبتُْم فًِ األْرِض فَلَ

تعالى : } َعِلَم أَْن َسٌَكُوُن ِمْنكُْم َمْرَضى َوآَخُروَن ٌَْضِربُوَن فًِ األْرِض ٌَْبتَؽُوَن ِمْن [ ، ولال ٔٓٔ
ِ َوآَخُروَن ٌَُماتِلُوَن فًِ َسبٌِِل َّللاَّ { اآلٌة ]المزمل :   .(ٕ)["ٕٓفَْضِل َّللاَّ

ا مطبما، لال ابن عطٌة: " كانوا ال ٌستطٌعون الضرب فً األرض لكون الببلد كلها كفر 
وهلا فً صدر الهجرة، فملتهم تمنع من االكتساب بالجهاد. وإنكار الكفار علٌهم إسبلمهم ٌمنع من 

 .(ٖ)التصرؾ فً التجارة"
ً فًِ األَْرِض{، أي لما لد ألزموا أنفسهم   لال المرطبً: " ولٌل: معنى }ال ٌَْستَِطٌعُوَن َضْربا

 .(ٗ)من الجهاد. واألول أظهر"
 [، وجهٌن:2ٖٕسٌر فً لوله تعالى:}الَ ٌَْستَِطٌعُوَن َضْرباً ِفً األَْرِض{]البمرة:ولكر أهل التف 

 . (٘)أحدهما : ٌعنً تصرفاً ، لاله ابن زٌد
 .(1)، ورجاء بن حٌوة(2)، والسدي(ٙ)والثانً : ٌعنً تجارة ، لاله لتادة

ٌْكُْم  : }َوإِلَا َضَرْبتُْم فًِ-عز وجل-والضرب فً األرض هو السفر فٌها، لال  ٌَْ  َعلَ األَْرِض فَلَ
بلةِ{ ]النساء: [، وظاهر اآلٌة أنه السفر للتجارة والتكسب كما هو ُٔٓٔجنَاٌح أَْن تَْمُصُروا ِمَن الصَّ

 لول جمهور المفسرٌن. وهللا أعلم.
ٌَاَء ِمَن التََّعفُِّؾ{]البمرة :  للي ال ٌعرؾ [، "أي: ٌظنهم ا2ٖٕلوله تعالى: }ٌَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْؼنِ

 .(5)حالهم أؼنٌاء موسرٌن من شدة تعففهم"
لال ابن كثٌر:" : الجاهُل بؤْمرهم وحالهم ٌحسبهم أؼنٌاء ، من تعففهم فً لباسهم وحالهم  

 .(ٓٔ)وممالهم"
 .(ٔٔ)لال لتادة:" : ٌحسبهم الجاهل بؤمرهم أؼنٌاء من التعفؾ" 
التعرض لما فً أٌدي النا  ، صبًرا منهم لال الطبري: " من تعففهم عن المسؤلة ، وتركهم  

 .(ٕٔ)على البؤساء والضراء"
لال المرطبً:" أي أنهم من االنمباض وترن المسؤلة والتوكل على هللا بحٌث ٌظنهم الجاهل  

بهم أؼنٌاء، وفٌه دلٌل على أن اسم الفمر ٌجوز أن ٌطلك على من له كسوة لات لٌمة وال ٌمنع 
 .(ٖٔ)للن من إعطاء الزكاة إلٌه"

 . (ٗٔ)لال الماوردي: من التعفؾ: ٌعنً من التمنع والعفة والمناعة" 
 .(ٔ)لال الماسمً:" والتلوٌح به لناعة بما أعطاهم موالهم، ورضا عنه، وشرؾ نف " 

                                                             

 .5ٖ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .2ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .5ٖٙ-1ٖٙ/ٔ( المحرر الوجً: ٖ)
 [.ٖٓٗ/ٖ، وٌمصد باألول لوله: " لكون الببلد كلها كفرا مطبما".]تفسٌره: ٖٔٗ/ٖ( تفسٌره: ٗ)
 ٌبتؽً من فَْضل هللا".. ولفظه:" كان أحدهم ال ٌستطٌع أن ٌخرج 5ٖ٘/٘(:صٕٕٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٖ٘/٘(:ص1ٕٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٓٗ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 5ٖ٘/٘(:ص5ٕٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٓٗ٘/ٕ(:ص1ٙ5ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)1)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 . 2ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
  .5ٖ٘/٘(:صٕٕٔٙ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .5ٖ٘/٘( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٖٔٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٗٔ)
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لال الحسن:" دّل هللا المإمنٌن علٌهم وجعل نفماتهم لهم، وأمرهم أن ٌضعوا نفماتهم فٌهم  
 .(ٕ)ورضً عنهم"

و تَْرن مسؤلة النا ، من )العفة( عن الشًء ، والعفة عن الشًء ، تركه ، كما و)التعفؾ(: ه 
 : (ٖ)لال رإبة

ٌَْن فَرن وعشك ٌََضْعها ب  فَعَؾَّ َعْن أْسَراِرَها بَْعَد العََسْك       َولَْم 
 .(ٗ)ٌعنً َبرئ وتجنَّبَ 

 :(٘)[، فٌه لراءتان2ٖٕولوله تعالى} ٌَْحَسبُُهُم ]البمرة:  
 لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو والكسابً: }ٌَْحِسبُُهُم{بكسر السٌن فً كّل المرآن.األولى: 

الثانٌة: ولرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: }ٌَْحَسبُُهُم{، بفتح السٌن فً كّل المرآن
(ٙ). 

لال أبو علً الفارسً: "المراءة بـ)تحَسب( بفتح الّسٌن ألٌ ، ألّن الماضً إلا كان على فعل  
كان المضارع على ٌفعل مثل: فرق ٌفرق، وشرب ٌشرب، وشلّ ٌحسب فجاء على نحو حسب، 

 .(2)ٌفعل فً حروؾ أخر. والكسر حسن لمجًء السمع به، وإن كان شالا عن المٌا "
[، فإن }ِمَن{ البتداء الؽاٌة، أي من تعففهم ابتدأت 2ٖٕولوله تعالى:}ِمَن التََّعفُِّؾ{]البمرة:  

ن ، ألن الجاهل بهم ال ٌحسبهم أؼنٌاء ؼناء تعفؾ، وانما ٌحسبهم محسبته، ولٌست لبٌان الج
أؼنٌاء ؼناء مال، ومحسبته من التعفؾ ناشبة، وهلا على أنهم متعففون عفة تامة عن المسؤلة، 

 .(1)وهو اللي علٌه جمهور المفسرٌن
 .(5)تهم وآثارهم"[، أي: "تعرفهم ٌا دمحم بعبلم2ٖٕلوله تعالى:} تَْعِرفُُهم بِِسٌَماهُْم{]البمرة: 
 .(ٓٔ)لال الصابونً:"أي: تعرؾ حالهم أٌها المخاطب بعبلمتهم من التواضع وأثر الجهد" 
لال ابن كثٌر:" بما ٌظهر للوي األلباب من صفاتهم كما لال تعالى: }ِسٌماهُْم فًِ ُوُجوِهِهْم{  
اتموا »[، وفً الحدٌث اللي فً السنن: ٖٓ [ ، ولال: }َوَلتَْعِرفَنَُّهْم فًِ لَْحِن اْلمَْوِل{ ]دمحم:5ٕ]الفتح: 

ِمٌَن ]الحجر:  (ٔٔ)«فراسة المإمن فإنه ٌنظر بنور هللا  .(ٕٔ)["2٘، ثم لرأ: إِنَّ فًِ لِلَن آَلٌاٍت ِلْلُمتََوّسِ
وروي " عن أبً هرٌرة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: لٌ  المسكٌن بالطواؾ علٌكم، فتعطونه  

 .(ٖٔ)المسكٌن المتعفؾ اللي ال ٌسؤل النا  إلحافا"لممة لممة، إنما 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٕٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .ٔٗ٘/ٕ(:ص12ٕٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
، واللسان )عسك( )عشك( )فرن( )سرر( ، وفً اللسان فً بعض مواده " إسرارها " بالكسر  ٗٓٔ( دٌوانه : ٖ)

بعضها " الؽسك " ، وهو خطؤ أًٌضا . واألسرار جمع سر . والعسك ، مصدر " عسك به ، وهو خطؤ ، وفً 
ٌعسك " : لزمه وأولع به . والفرن )بكسر الفاء وسكون الراء( بؽضة الرجل امرأته ، أو بؽضة امرأته له . 

عشك )بكسر وامرأة فارن وفرون ، تكره زوجها . ورجل مفرن )بتشدٌد الراء( . ال ٌحظى عند النساء . وال
فسكون( والعشك )بفتحتٌن( مصدر " عشك ٌعشك " . والضمٌر فً لوله : " فعؾ " ، عابد إلى حمار الوحش 

 اللي ٌصفه وٌصؾ أتنه . والضمٌر فً " أسرارها " عابد إلى األتن .
 .5ٗ٘/٘( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 [.له الحكم نفسه.21ٕ{ ]آل عمران: . وككللن }تَْحَسبَنَّ ٖٓٗ-ٕٓٗ/ٕ( أنظر: الحجة للمراءة السبعة: ٘)
، والحجة للمراء السبعة: 5ٕٔ-5ٔٔ(ولال هبٌرة عن حفص، أنّه كان ٌفتح، ثم رجع إلى الكسر.]أنظر: السبعة: ٙ)
ٕ/ٕٗٓ.] 

 [.ٖٖ٘/ ٕهبٌرة: هو ابن دمحم التمار أبو عمر األبرش. ]انظر الطبمات: 
 .ٖٓٗ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: 2)
 .5ٖٙ/ٔالوجً:  ( أنظر: المحرر1)
 .5ٗ٘/٘( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 (.2ٕٖٔ(رواه الترملي فً السنن برلم )ٔٔ)
 .2ٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
، والحدٌث روي ٙٓ٘/ٕ(:ص5ٔٔٓٔ. وأخرجه أحمد فً المسند)ٔٗ٘/ٕ(:ص12ٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)

، والبخاري فً صحٌحه فً كتاب ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٕ(:ص12ٕٙروي بلفظ آخر عند ابن ابً حاتم)



ٕٗٓ 

 

 [ هُنَا ستة ألوال :2ٖٕولكر أهل التفسٌر فً المراد بموله تعالى } بِِسٌَماهُْم{]البمرة: 
 . (ٔ)أحدها : التخشع والتواضع، لاله مجاهد

 .(ٕ)والثانً : الفمر، لاله السدي
 .(ٖ)للن عن الربٌعوالثالث:ولٌل:تعرؾ فً وجوههم الجهد من الحاجة. حكً 

 .(ٗ)والرابع: ولٌل: تعرفهم برثاثة ثٌابهم. لكره ابن زٌد
 .(٘)والخام : ولال الضحان : "صفرة ألوانهم من الجوع والضر"

. لال ابن عطٌة:" وهلا حسن، ألنهم (ٙ)الساد : ولال لوم، وحكاه مكً: "هً أثر السجود"
 .(2)الصبلة، فكان أثر السجود علٌهم أبدا"كانوا متفرؼٌن متوكلٌن ال شؽل لهم فً األؼلب إال 

 واألظهر اختبلؾ للن من فمٌر إلى آخر. وهللا أعلم. 
لال الطبري:" هللا عز وجل أخبر نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص أنه ٌعرفهم بعبلماتهم وآثار الحاجة فٌهم. وإنما  

ًُّ ملسو هيلع هللا ىلص ٌدرن تلن العبلمات واآلثار منهم عند المشاهدة بالِعٌان ، فٌعرفُهم وأصحابه بها ،  كان النب
 كما ٌُدرن المرٌُض فٌعلم أنه مرٌض بالمعاٌنة.

لد ٌجوز أن تكون تلن السٌما كانت تخشُّعًا منهم ، وأن تكون كانت أثر الحاجة والضّر ، وأن و
تكون كانت رثاثة الثٌاب ، وأن تكون كانت جمٌَع للن ، وإنما تُدرن عبلمات الحاجة وآثار الضر 
فً اإلنسان ، وٌعلم أنها من الحاجة والضر ، بالمعاٌنة دون الوصؾ. وللن أن المرٌض لد 

صٌر به فً بعض أحوال مرضه من المرض ، نظٌُر آثار المجهود من الفالة والحاجة ، ولد ٌ
ٌلب  الؽنً لو المال الكثٌر الثٌاَب الرثة ، فٌتزٌّى بزّي أهل الحاجة ، فبل ٌكون فً شًء من 
 للن داللة بالّصفة على أّن الموصوؾ به مختلٌّ لو فالة. وإنما ٌدري للن عند المعاٌنة بسٌماه ،

 .(1)كما وصؾ هللا  نظٌر ما ٌُعرؾ أنه مرٌض عند المعاٌنة ، دون َوْصفه بصفته"
وأصل )السٌما(: من السمة التً هً العبلمة، للبت الواو إلى موضع العٌن، ولال آخرون:  

 .(5)أصل السٌما: االرتفاع، ألنها عبلمة رفعت للظهور
وبعض أَسٍد ، فإنهم ٌمولون : ومن العرب من ٌمول : )بسٌمابهم( فٌمدها، وأما ثمٌؾ  

 :(ٓٔ))بسٌمٌابهم(؛ ومن للن لول الشاعر

                                                                                                                                                                               

(: ٘ٔٙٔ، والدارمً فً سننه)2ٕٓ/ٕ(:ص5ٖٓٔ، ومسلم فً كتاب الزكاة)2ٖ٘/ٕ(:صٙٓٗٔالزكاة)
 .ٕٙٗ/ٔص
 .5ٙ٘/٘(:صٕٕٗٙ(، و)ٖٕٕٙ(، و)ٕٕٕٙ، والطبري)ٔٗ٘/ٕ(:ص12ٕٕ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .5ٙ٘/٘(:صٕٕ٘ٙ، والطبري)ٔٗ٘/ٕ(:ص12ٖٕ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
 .5ٙ٘/٘(:صٕٕٙٙ، والطبري)ٔٗ٘/ٕ(:ص12ٕٗ(أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .5ٙ٘/٘(:ص2ٕٕٙ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٖٖ/ٔ( نمبل عن تفسٌر البؽوي: ٘)
 .5ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .5ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .52٘/٘( تفسٌر الطبري: 1)
، معجم مماٌٌ  اللؽة البن 2ٗٓٔ/ٖدرٌد: ، جمهرة اللؽة البن ٕٔٔ/ٖٔ( أنظر: تهلٌب اللؽة لؤلزهري: 5)

 .5ٔٔ-1ٔٔ/ٖفار : 
: " أسٌد " ،  2ٖٕ:  ٔ(هو ابن عنماء الفزاري ، وعنماء أمه ، ولد اختلؾ فً اسمه ، فمال المالً فً أمالٌه ٓٔ)

، ولال المرزبانً فً معجم الشعراء : " فٌ  بن بجرة " )بالجٌم( ،  5٘ٔولال اآلمدي فً المإلؾ والمختلؾ : 
" عبد لٌ  ابن بحرة " بالحاء الساكنة وفتح الباء ، وهكلا كان  ٙٓٔو " عبد لٌ  بن بجرة " ، وفً النمابض : أ

، وؼٌره العبلمة الراجكوتً " بجرة " بضم الباء وبالجٌم الساكنة  ٖٗ٘فً أصل الآللًء شرح أمانً المالً : 
ء كثٌرة . ولكر شٌخنا سٌد بن علً المرصفً عن اإلصابة فً ترجمة " لٌ  بن بجرة " وفً هله الترجمة أخطا

أنه أسٌد بن ثعلبة ابن عمرو . وهلا كاؾ فً تعٌٌن االختبلؾ . وابن عنماء ، عاش  1ٓٔ:  ٔفً شرح الكامل 
 فً الجاهلٌة دهًرا ، وأدرن اإلسبلم كبًٌرا ، وأسلم .

،  2ٖٕ/  ٔ، أمالى المالً  ٖٕٖ،  5٘ٔ، ومعجم الشعراء :  ٗٔ/  ٔ، الكامل  2ٔٔ/  2ٔوالبٌت فً: األؼانً 
، وؼٌرها كثٌر . من أبٌات جٌاد فً لصة ، لكرها المالً فً أمالٌه .  ٖٗ٘، وسمط الآللًء :  1ٙ/  ٗالحماسة 



ٕٗٔ 

 

ٌَافِعًا         لَهُ ِسٌِمٌَاٌء ال تَشُكُّ َعَلى البََصرْ  ؼُبلٌم َرَماهُ هللاُ بالُحْسِن 
(ٔ) 

فبل [، أي:" ال ٌسؤلونن النا  شٌباً أصبلً 2ٖٕلوله تعالى: }الَ ٌَْسؤَلُوَن النَّاَ  إِْلَحافاً{]البمرة:  
 .(ٕ)ٌمع منهم إِلحاح"

لال اآللوسً: " أي إلحاحا، وهو أن ٌبلزم المسبول حتى ٌعطٌه من لولهم لحفنً من فضل  
لحافه أي أعطانً من فضل ما عنده، ولٌل: سمً اإللحاح بللن ألنه ٌؽطً الملب كما ٌؽطً 

 .(ٖ)اللحاؾ من تحته"
النا  ما ال ٌحتاجون إلٌه ، فإن من سؤل لال ابن كثٌر:" أي : ال ٌُلْحون فً المسؤلة وٌكلفون  

 .(ٗ)وله ما ٌؽنٌه عن السإال ، فمد ألحؾ فً المسؤلة"
لال عطاء فً وصفهم: "إلا كان عندهم ؼداء ال ٌسؤلون عشاء ، وإلا كان عندهم عشاء ال  

 .(٘)ٌسؤلون ؼداء"
 :(ٙ)وفً انتصاب لوله تعالى)إِْلَحافًا(، ثبلثة أوجه

 ً موضع الحال، أي: ال ٌسؤلون فً حال اإِللحاؾ.أحدها: على أنه مصدر ف
 والثانً: أنه مفعول ألجله، أي: ال ٌسؤلون ألجل اإِللحاؾ.

والثالث: أنه منصوب على المصدر بفعل ممدر، أي: ٌلحفون إلحافاً، والجملة الممدرة حال من 
 فاعل )ٌَساَلُون(.

، أو نفً السإال باإِللحاؾ لال ابن حجر: " وهل المراد نفً المسؤلة فبل ٌسؤلون أصبلً  
خاصة، فبل ٌنتفً السإال بؽٌر إلحاؾ؛ فٌه احتمال، والثانً أكثر فً االستعمال، وٌحتمل أن 

 .(2)ٌكون المراد لو سؤلوا لم ٌسؤلوا إلحافاً فبل ٌستلزم الولوع"

                                                                                                                                                                               

وللن أن ابن عنماء كان من أكثر أهل زمانه وأشدهم عارضة ولسانًا ، فطال عمره ، ونكبه دهره ، فاختلت حاله 
، وهو ؼبلم جمٌل من سادات فزارة ، فسلم علٌه ولال : ٌاعم ، ما أصارن إلى ما  ، فمر عمٌلة بن كلدة الفزاري

أدري   فمال : بخل مثلن بماله ، وصونً وجهى عن مسؤلة النا ! فمال وهللا لبن بمٌت إلى ؼد ألؼٌرن ما أردي 
بٌن الٌؤ  والرجاء . من حالن . فرجع ابن عنماء فؤخبر أهله ، فمالت : لمد ؼرن كبلم جنح لٌل!! فبات متملمبل 

فلما كان السحر ، سمع رؼاء اإلبل ، وثؽاء الشاء وصهٌل الخٌل ، ولجب األموال ، فمال : ما هلا   فمال : هلا 
 عمٌلة ساق إلٌن ماله! ثم لسم عمٌلة ماله شطرٌن وساهمه علٌه ، فمال ابن عنماء فٌه ٌمجده :

ٌْلَةُ َفاْشتََكى ...    إِلَى َماِلِه َحالً أسرَّ َكَما َجَهرْ َرآنًِ َعلَى َما ِبً عَُم
ى وال َحَضرْ   َدَعانًِ فآَساِنً َولَْو َضنَّ لَْم أَلُْم ... َعَلى ِحٌَن الَ بَْدٌو ٌُرجَّ

ٌَْت َمْن لَمَّ أَْو َشَكرْ  ٌُْت فِْعلَهُ ... َوأَْوفَاَن َما أَْبلَ  فَمُْلُت لَهُ خًٌرا وأَثْنَ
ٌِْر ٌ  افًِعا ... لَهُ ِسٌِمٌَاُء ال تَشُكُّ َعلَى الَبَصرْ ؼبُلٌَم َرَماهُ هللا بِالَخ

ْعَري َوفًِ َوْجِهِه المََمرْ  ِه الّشِ  َكؤَنَّ الثُرٌَّا عُلِّمَْت فً َجبٌِنِِه ... َوفًِ َخّدِ
 إلا لٌِلَِت العَْوَراُء أَْؼَضى َكؤَنّهُ ... لَِلٌٌل ببِلَ لُّل َولَْو َشاَء الَْنتََصرْ 

ٌِْه وال َحَصرْ َكِرٌٌم نََمتْهُ ِلل ةٌ ... فََجاَء َوالَ بُْخٌل لََد  مَكاِرِم ُحرَّ
ٌِْل َوأتَْزرْ  ا َرأَى الَمْجَد استُعٌرت ثٌَِابُه ... تََردَّى ِرَداًء َواِسَع اللّ  َولَمَّ

وهلا شعر حر ، ٌنبع من نف  حرة ولال أبو رٌاش فٌما انتمده على أبً العبا  المبرد : " ال ٌروي بٌت ابن 
 : " رماه هللا بالحسن... " إال أعمى البصٌرة ، ألن الحسن مولود ، وإنما هو : رماه هللا بالخٌر ٌافعًا " .عنماء 

ولوله : " ال تشك على البصر " ، أي ال تإلٌه بمبح أو ردة أو ؼٌرهما ، بل تجلً بها العٌن ، وتسر النف  
 [.5٘٘-5ٗ٘/٘وترتاح إلٌها .]حاشٌة الطبري: 

 .5٘٘-5ٗ٘/٘الطبري:  ( أنظر: تفسٌرٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٙٗ/ٕ( روح المعانً: ٖ)
 .2ٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .1ٖٖ/ٔ( نمبل عن: تفسٌر البؽوي: ٘)
، مشكل إعراب المرآن ٙٔٔ/ٔ، إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ٖٓٗ/ٔ(  انظر: إعراب المرآن للنحا : ٙ)

، البحر المحٌط ألبً 25ٔ/ٔاب المرآن ألبً البركات ابن األنباري: ، البٌان فً ؼرٌب إعرٕٗٔ/ٔلمكً: 
 . 2ٗ/ٖ، روح المعانً لؤللوسً: 2٘ٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٖٓ/ٕحٌان: 

 .ٓ٘/1( الفتح: 2)



ٕٕٗ 

 

 :(ٔ)لولٌن[، على 2ٖٕواختلؾ العلماء فً معنى لوله }ال ٌَْسؤَلوَن النَّاَ  ِإْلَحافاً{]البمرة:  
 .(ٖ)والزجاج (ٕ)األول: لٌل هو نفً للسإال واإللحاؾ جمٌعا، أي الٌسؤلون البتة. لاله الطبري

 :(ٗ)ومنه لول الشاعر
ًُّ َجْرَجراَعلَى اَلِحٍب اَل ٌُْهتََدى بَِمنَاِرِه    ٌَافِ  إِلَا َسافَهُ اْلعَْوَد الّدِ
 .(٘)ٌرٌد نفى المنار واالهتداء به

على هلا جمهور المفسرٌن ، ٌكون التعفؾ صفة ثابتة لهم ، أي ال ٌسؤلون لال المرطبً: " و 
 .(ٙ)النا  إلحاحا وال ؼٌر إلحاح"

الثانً: ولال لوم : "إن المراد نفً اإللحاؾ ، أي أنهم ٌسؤلون ؼٌر إلحاؾ ، وهلا هو السابك 
 .(2)للفهم ، أي ٌسؤلون ؼٌر ملحفٌن"

اج والطبري وابن األنباري وأكثر أهل المعانً واللي لهب إلٌه األكثرون كالفراء والزج 
أن المعنى: ال ٌسؤلون النا  البتة ال -كما نسب للن لهم الواحدي والمرطبً والشوكانً–والتفسٌر 

بإلحاؾ وال بؽٌر إلحاؾ ووجهه: أن التعفؾ صفة ثابتة لهم ال تفارلهم ومجرد السإال ٌنافٌها، 
 .(1)من التعفؾ ال ٌكون إال مع عدم السإال البتة وأٌضاً أن كون الجاهل بهم ٌحسبهم أؼنٌاء

لال ابن عطٌة: " واآلٌة تحتمل المعنٌٌن: نفً السإال جملة ونفً اإللحاؾ فمط، أما األولى  
فعلى أن ٌكون التَّعَفُِّؾ صفة ثابتة لهم، وٌحسبهم الجاهل بفمرهم لسبب تعففهم أؼنٌاء من المال، 

وٌكون لوله: }ال ٌَْسبَلُوَن النَّاَ  إِْلحافاً{ لم ٌرد به أنهم ٌسؤلون ؼٌر وتكون }ِمَن{ البتداء الؽاٌة، 
إلحاؾ بل المراد به التنبٌه على سوء حالة من ٌسؤل إلحافا من النا ، كما تمول: هلا رجل خٌر 
ر ال ٌمتل المسلمٌن.. وأما المعنى الثانً فعلى أن ٌكون التَّعَفُِّؾ داخبل فً المحسبة أي إنهم ال ٌظه

 .(5)لهم سإاال، بل هو للٌل"
ولال ابن عثٌمٌن:" هل النفً للمٌد؛ أو للمٌد والممٌد  إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفً  

للمٌد؛ أي أنهم ال ٌلحون فً المسؤلة؛ ولكن ٌسؤلون؛ وإن نظرنا إلى ممتضى السٌاق ترجح أنهم ال 
ً للمٌد  وهو السإال؛ والمعنى  -اإللحاؾ، والممٌد وهو  -ٌسؤلون النا  مطلماً؛ فٌكون النفً نفٌا

أنهم ال ٌسؤلون مطلماً؛ ولو كانوا ٌسؤلون ما حسبهم الجاهل أؼنٌاء؛ بل لظنهم فمراء بسبب 
وإن  -وهو اإللحاح؛ ولهلا تجد اإلنسان إلا ألح  -سإالهم؛ ولكنه لكر أعلى أنواع السإال الملموم 

بما تؤخلن العزة باإلثم وال تعطٌه؛ فتحرمه، أو ٌثمل علٌن، وتمل مسؤلته؛ حتى ر -كان فمٌراً 
تنهره مع علمن باستحماله؛ وتجد اإلنسان اللي ٌظهر بمظهر الؽنً المتعفؾ ترق له، وتعطٌه 

 .(ٓٔ)أكثر مما تعطً السابل"

                                                             

 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٖ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 . 55٘/٘( أنظر: تفسٌره: ٕ)
 .ٖٖٗ/ٖ( نمبل عن تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٗٙص/  المرئ المٌ  انظر: دٌوانه،(البٌت ٗ)
 .1ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر الكشاؾ: ٘)
 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
، ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٔ، معانً المرآن للنحا : 2ٖ٘/ٔ، معانً المرآن للزجاج: 1ٔٔ/ٔ(انظر: معانً المرآن للفراء: 1)

أ، البسٌط للواحدي: 5ٕٔ/ٔب و: 5ٔٔ/ٔن للثعلبً: ، الكشؾ والبٌا55٘-51٘/٘جامع البٌان للطبري: 
، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 25ٔ/ٔب، البٌان فً ؼرٌب إعراب المرآن ألبً البركات بن األنباري: ٖٙٔ/ٔ
، مفاتٌح الؽٌب للرازي 5ٕٖ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 2ٖٗ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٕٖٗ-ٖٓٗ/ٕ
 .2ٖٗ-ٖٙٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٖآن للمرطبً: ، الجامع ألحكام المر2/11
 .2ٖٓ-5ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .5ٖٙ/ٖتفسٌره:(ٓٔ)



ٕٖٗ 

 

ولال أبو حٌان:" "إلا نفً حكم عن محكوم علٌه بمٌد فاألكثر فً لسان العرب انصراؾ  
المعنى على هلا ثبوت سإالهم ونفً اإللحاح، أي: وإن ولع منهم سإال النفً لللن المٌد، فٌكون 

 .(ٔ)فإنما ٌكون بتلطؾ وتستر ال بإلحاح"
 :(ٕ)ولد لكر أهل التفسٌر فً معنى )اإللحاؾ( وجوها 

أحدها : اإللحاؾ، ٌعنً: أن ٌسؤل وله كفاٌة . لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"من سؤل وله لٌمة ولٌة فهو 
 .(ٖ)، والولٌة: أربعون درهما"ملحؾ

 . (ٗ)والثانً : أنه االشتمال بالمسؤلة ، ومنه اشتك اسم اللحاؾ
 .(٘)والثالث: أنه الحلؾ فً المسؤلة. لاله السدي
 . (ٙ)والرابع: أنه اإللحاح فً المسؤلة. لاله ابن زٌد

اللم لدٌه فً الخام : ولٌل: أن اإللحاؾ: هو فرط المدح لدى السابل فً حال العطاء، وفرط 
 .(2)حال المنع
واإللحاح واللَّجاُج واإِلحفاُء بمعنى واحد، ٌمال: ألحَؾ وألحَّ فً المسؤلِة: إلا لَجَّ « اإللحاؾ»و 

 .(5()1)فٌها، وفً الحدٌث:"من سؤل وله أربعون فمد ألحؾ"
 :(ٓٔ)واختلؾ فً اشتماق لفظة)اإللحاؾ( على ألوال 

هم، كما ٌشتمُل اللِّحاُؾ من أحدها: أنها: مشتمة من اللِّحاؾ، أل نه ٌشتمُل الناَ  بمسؤلتِه وٌَعُمُّ
ٌه، ومنه لول ابن األحمر تحتِه وٌُؽَّطِ
(ٔٔ): 

ٌِْه        وٌَْلَحفُُهنَّ َهْفهافاً ثَِخٌنا  ٌظلُّ ٌَُحفُُّهنَّ بمَْفَمفَ
 ٌصؾ لكر نعام ٌحضن بٌضا، فكؤن هلا السابل الملح ٌعم النا  بسإاله فٌلحفهم للن. 
 :(ٕٔ)منه لول طرفةو

اَب األُُزرْ   ثمَّ راُحوا َعبَُك الِمْسِن بِِهْم       ٌُْلِحفُون األَْرَض هُدَّ

 .(ٖٔ)أي ٌلبسونها األرض كإلبا  اللحاؾ للشًء

                                                             

 .5ٕٖ/ٕ(البحر المحٌط: ٔ)
 .2ٖٗ-ٖٙٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
( وابن حبان فً 2ٕٗٗ، ورواه ابن خزٌمة فً صحٌحه برلم )ٕٗ٘/ٕ(:ص122ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)

 ( من طرٌك عبد هللا بن ٌوسؾ ، عن عبد الرحمن ابن أبً الرجال به.1ٗٙرلم )صحٌحه ب
 فمد سؤل إلحافا" .  -أو عدلها  -، ولفظه:" "من سؤل وله أولٌة ٖٙ/ٗورواه أحمد فً مسنده: 

 .2ٖٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .ٓٓٙ/٘(:ص5ٕٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٓٓٙ(:صٖٕٓٙالطبري)( أنظر: تفسٌر ٙ)
ًّ ٓٓٙ/٘(:صٖٕٔٙ( أخرج الطبري بسنده)2) :  " عن لتادة لوله : " ال ٌسؤلون النا  إلحافًا " ، لكر لنا أن نب

ًّ الفاحَش البِلىء السابَل الملحَؾ لال :  ًّ المتعفؾ ، وٌبؽض الؽن هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول : " إن هللا ٌحب الحلٌَم الؽن
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول : إن هللا عز وجل كره لكم ثبلثًا : لٌبل ولاال  وإضاعةَ المال ، وكثرةَ السإال.  ولكر لنا أن نب

فإلا شبت رأٌته فً لٌل ولال ٌومه أجمع وصدَر لٌلته ، حتى ٌُلمى جٌفةً على فراشه ، ال ٌجعُل هللا له من نهاره 
ا مال] ٌنفمه[ فً شهوته وللاته ومبلعبه، َوٌعِد له عن حّك هللا ، فللن إضاعة وال لٌلته نصٌبًا. وإلا شبت رأٌته لَ 

المال ، وإلا شبت رأٌته باسًطا لراعٌه ، ٌسؤل النا  فً كفٌه ، فإلا أعطً أفرط فً مدحهم ، وإْن ُمنع أفرط فً 
 لَمهم".

 .51/٘( رواه النسابً فً باب الزكاة بشرح السٌوطً:1)
 .ٕٙٙ/ٕن: ( أنظر: الدر المصو5)
 .2ٕٙ-ٕٙٙ/ٕ( أنظر: الدر المصون: ٓٔ)
 ، والهفهافان: الجناحان، وكللن المفمفان.ٕٖٙ/ٕلفؾ، والبحر:-( اللسان: هفؾٔٔ)
، والهداب: الخٌوط التً تبمى فً طرفً الثوب من عرضٌه، واألرز: 5ٓٔ/ٕ، واألشمونً:٘ٙ( دٌوانه: ٕٔ)

 الثٌاب.
 .ٕٙٙ/ٕ( أنظر: الدر المصون: ٖٔ)



ٕٗٗ 

 

لال الراؼب:" واإللحاؾ استشعار المسؤلة واالستمصاء فٌها وتلرعها ، ٌمال : لحفته : أي  
 .(ٔ)كساًء"ألبسته إلحافا ككسوته ، أي ألبسته 

وهو المكاُن الَخِشُن، ومجاُزه أنَّ السابَل « لَْحِؾ الجبل»الثانً: ولٌل: بل اشتماُق للفظِة من 
 لكثرة سإاِله كؤنه استعمل الخشونةَ فً مسؤلتِه.

الثالث: ولٌل: بل هً )من لَحفَنً فبلٌن(، أي: أعطانً فَْضَل ما عنده، وهو لرٌٌب من معنى 
 .(ٕ)األول
َ بِِه َعِلٌٌم{]البمرة: لوله تعالى  ٌٍْر فَإِنَّ َّللاَّ [، " أي ما أنفمتموه فً وجوه 2ٖٕ:} َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َخ

 .(ٖ)الخٌر فإِن هللا ٌجازٌكم علٌه أحسن الجزاء"
لال لتادة:" محفوظ للن عن هللا، عالم به، شاكر له، وأنه ال شًء أشكر من هللا، ال أجزأ بخٌر 

 .(ٗ)من هللا"
كثٌر: " أي : ال ٌخفى علٌه شًء منه ، وسٌجزي علٌه أوفر الجزاء وأتمه ٌوم  لال ابن 

 .(٘)المٌامة ، أحوج ما ٌكونون إلٌه"
 .(ٙ)لال اآللوسً:" فٌجازٌكم به وهو ترؼٌب فً اإلنفاق ال سٌما على هإالء" 
ً ع  لى لال ابن عثٌمٌن:" هله الجملة شرطٌة لٌلت بها اآلٌة المبٌنة ألهل االستحماق حثا

اإلنفاق؛ ألنه إلا كان هللا علٌماً بؤّي خٌر ننفمه فسٌجازٌنا علٌه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمابة 
 .(2)ضعؾ إلى أضعاؾ كثٌرة"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أنه ال ٌجوز أن نعطً من ٌستطٌع التكسب؛ لموله تعالى: } ال ٌستطٌعون  - ٔ

و كانوا ٌستطٌعون ضرباً فً األرض، والتكسب فإنهم ضرباً فً األرض {؛ ألنه عُلم منه أنهم ل
به، ثم  ال ٌعطون؛ ولهلا لما جاء رجبلن إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌسؤالنه الصدلة صعَّد فٌهما النظر وصوَّ

؛ فإلا كان اإلنسان ٌستطٌع (ٔ)«إن شبتما أعطٌتكما؛ وال حظ فٌها لؽنً، وال لموي مكتسب»لال: 
لتجارة والتكسب، فإنه ال ٌعطى؛ ألنه وإن كان فمٌراً بماله؛ لكنه لٌ  الضرب فً األرض وا

 فمٌراً بعمله.
 ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة التعفؾ؛ لموله تعالى: } ٌحسبهم الجاهل أؼنٌاء من التعفؾ {. - ٕ
: ، أفضل ما وضعت فٌهم النفمات لدفع حاجتهم، الفمراء فهلا الصنؾ منللت:   ًّ لال الؽزال

ٌطلب بالفحص عن أهل الدٌن فً كل محلة، وٌستكشؾ عن بواطن أحوال أهل الخٌر ٌنبؽً أن 
والتجمل، ممن ٌكون مستترا مخفٌا حاجته ال ٌكثر البث والشكوى. أو ٌكون من أهل المروءة 
ممن لهبت نعمته وبمٌت عادته، فهو ٌتعٌش فً جلباب التجمل. فثواب صرؾ المعروؾ إلٌهم 

ٌن بالسإال". كما ٌنبؽً أن ٌطلب بصدلته من تزكو به الصدلة أضعاؾ ما ٌصرؾ إلى المجاهر
كؤن ٌكون أهل علم. فإن للن إعانة له على العلم. والعلم أشرؾ العبادات مهما صّحت فٌه النٌة. 
وكان ابن المبارن ٌخصص بمعروفه أهل العلم. فمٌل له: لو عممت! فمال: إنً ال أعرؾ بعد 

                                                             

 .2ٗ٘/ٔالراؼب األصفهانً: ( تفسٌر ٔ)
 .2ٕٙ-ٕٙٙ/ٕ( أنظر: الدر المصون: ٕ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕٗ٘/ٕ(:ص125ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .2ٓ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٙٗ/ٕ( روح المعانً: ٙ)
 .5ٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)

: من ٌعطى ٕٗ، كتاب الزكاة، باب ٖٗٗٔ، أخرجه أبو داود ص1ٖٔ٘ٔ، حدٌث رلم ٕٕٗ/ٗأخرجه أحمد  (ٔ)
: مسالة الموي 5ٔ، كتاب الزكاة، باب ٕٕٙ٘؛ وأخرجه النسابً صٖٖٙٔمن الصدلة وحد الؽنى، حدٌث رلم 

، حدٌث 1ٖٔ/ٖ، واإلرواء 1ٕٕ/ٕ، ولال األلبانً فً صحٌح النسابً: صحٌح 55ٕ٘المكتسب، حدٌث رلم 
 .12ٙرلم 



ٕٗ٘ 

 

ء. فإلا اشتؽل للب أحدهم بحاجته لم ٌتفرغ للعلم ولم ٌمبل على ممام النبوة أفضل من ممام العلما
 .(ٔ) التعلم. فتفرٌؽهم للعلم أفضل

ومنها: التنبٌه على أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌكون فطناً لا حزم، ودلة نظر؛ ألن هللا وصؾ  - ٖ
التعفؾ {؛  هلا اللي ال ٌعلم عن حال هإالء بؤنه جاهل؛ فمال تعالى: } ٌحسبهم الجاهل أؼنٌاء من

 فٌنبؽً لئلنسان أن ٌكون لا فطنة، وحزم، ونظر فً األمور.
ومنها: إثبات األسباب؛ لموله تعالى: } من التعفؾ {؛ فإن } من { هنا سببٌة؛ أي بسبب  - ٗ

 تعففهم ٌظن الجاهل بحالهم أنهم أؼنٌاء.
ومنها: اإلشارة إلى الفراسة، والفطنة؛ لموله تعالى: } تعرفهم بسٌماهم {؛ فإن السٌما هً  - ٘

العبلمة التً ال ٌطلع علٌها إال لوو الفراسة؛ وكم من إنسان سلٌم الملب لٌ  عنده فراسة، وال بُعد 
ه هللا نظر ٌخدع بؤدنى سبب؛ وكم من إنسان عنده لوة فراسة، وحزم، ونظر فً العوالب ٌحمٌ

 سبحانه وتعالى بفراسته عن أشٌاء كثٌرة.
ومنها: الثناء على من ال ٌسؤل النا ؛ لموله تعالى: } ال ٌسؤلون النا  إلحافاً {؛ ولد كان  - ٙ

من جملة ما باٌع النبً ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه: أال ٌسؤلوا النا  شٌباً؛ حتى إن الرجل لٌسمط سوطه من على 
 ؛ كل هلا بعداً عن سإال النا .(ٔ)ٌمول ألخٌه: أعطنً إٌاه خله والبعٌره، فٌنزل، فٌؤ

لؽٌر ضرورة محرم إال إلا علمنا أن المسإول ٌفرح بللن وٌَُسر؛  -أي سإال المال  -والسإال 
فإنه ال بؤ  به؛ بل لد ٌكون السابل مثاباً مؤجوراً إلدخاله السرور على أخٌه؛ كما لو سؤل إنسان 

هو »ه ٌكون ممتناً بهلا السإال؛ ولد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً اللحم اللي على البرمة: صدٌماً له ٌعرؾ أن
 .(ٕ)«على برٌرة صدلة؛ ولنا هدٌة

ومن فوابد اآلٌة: بٌان عموم علم هللا؛ لموله تعالى: } وما تنفموا من خٌر فإن هللا به علٌم  - 2
 {؛ فؤّي خٌر ٌفعله العبد فإن هللا به علٌم.

 المرآن
ا َوَعاَلنٌَِةً فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َوالَ  ٌِْل َوالن َهاِر ِسرًّ ٌِْهْم  }ال ِذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم بِالل  َخْوٌف َعلَ

ٌَْحَزنُوَن )  [2ٕٗ({ ]البمرة : 2َٕٗواَل هُْم 
 التفسٌر:

ٌن ومعلنٌن، فلهم أجرهم عند ربهم، وال اللٌن ٌُْخرجون أموالهم مرضاة هلل لٌبل ونهاًرا مسرِّ 
خوؾ علٌهم فٌما ٌستمبلونه من أمر اآلخرة، وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنٌا. للن 
التشرٌع اإللهً الحكٌم هو منهاج اإلسبلم فً اإلنفاق لما فٌه ِمن سّدِ حاجة الفمراء فً كرامة 

لى البر والتموى؛ ابتؽاء وجه هللا دون لهر أو وعزة، وتطهٌر مال األؼنٌاء، وتحمٌك التعاون ع
 إكراه.

 : (ٕ)اختلفوا فً سبب نزولها على ستة ألاوٌل
ٍ كرم هللا وجهه ، كانت معه أربعة دراهم فؤنفمها على أهل الصفّة ،  ًّ أحدها : أنها نزلت فً عل

ً ، وسراً درهماً ، وعبلنٌة ً ، لاله  أنفك فً سواد اللٌل درهماً ، وفً وضح النهار درهما درهما
 .(ٗ)، ومجاهد بن جبر(ٖ)، والكلبً(ٕ)ومماتل (ٔ)ابن عبا 

                                                             

،  ونمله الماسمً ٗ٘-ٖ٘(أنظر: موعظة المإمنٌن من إحٌاء علوم الدٌن، الشٌخ دمحم جمال الدٌن الماسمً: ٔ)
 .ٕٕٔ/ٕبتصرؾ بسٌط فً محاسن التؤوٌل: 

 .ٖٗٓٔ[ 1ٓٔ] ٖٕٓٗ: كراهة المسؤلة، حدٌث رلم ٖ٘، كتاب الزكاة، باب 1ٕٗراجع صحٌح مسلم ص (ٔ)
، 5ٖٗٔ: الصدلة على موالً أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص، حدٌث رلم ٔٙ، كتاب الزكاة، باب 1ٔٔأخرجه البخاري ص (ٕ)

، إباحة الهدٌة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ولبنً هاشم وبنً المطلب...، حدٌث رلم ٕ٘، كتاب الزكاة، باب 1ٗ5وأخرجه مسلم ص
ٕٗ1٘ [ٔ2ٓ ]ٔٓ2ٗ. 

، والنكت والعٌون: ٖ٘ٙ- ٖٗٙ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: 5ٔ-5ٓل للواحدي: ( أنظر: أسباب النوٕ)
ٔ/ٖٗ2. 



ٕٗٙ 

 

، للت: وأخرج (٘)والثانً: ولال ابن جرٌج: "نزلت فً رجل فعل للن ولم ٌسم علٌا وال ؼٌره"
  (ٙ)ابن أبً حاتم بسنده عن عون مثله

ؾ دٌنار: حٌن تصدق بؤربعٌن أل -رضً هللا عنه-والثالث: ولٌل نزلت فً أبً بكر الصدٌك
 .(2) عشرة باللٌل، وعشرة بالنهار، وعشرة فً السر، وعشرة فً العبلنٌة

والرابع : أنها نزلت فً النفمة على الخٌل فً سبٌل هللا ألنهم ٌنفمون باللٌل والنهار ِسّراً 
، (ٔٔ)، وابن عبا (ٓٔ)، وأبو لر(5)، وأبود الدرداء(1)وعبلنٌة ، لاله عبدهللا بن بشر الؽافمً

 .(ٖٔ)، وروي عن أبً أمامة وسعٌد بن المسٌب ومكحول، نحو للن(ٕٔ)واألوزاعً 
وروي عن ٌزٌد بن عبد هللا بن عرٌب الملٌكً ، عن أبٌه ، عن جده ، عن النبً صلى هللا  

ا ٌِْل َوالنََّهاِر ِسرا َوَعبلنٌَِةً فَلَُهْم  علٌه وسلم لال : "نزلت هله اآلٌة : } الَِّلٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم بِاللَّ
ٌِْهْم َوال هُْم ٌَْحَزنُون{ فً أصحاب الخٌل" أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌؾ َعلَ
(ٔٗ). 

والخام  : ولٌل: "أنها خاصة فً إباحة االرتفاق بالزروع والثمار ، ألنه ٌرتفك بها كل مار 
 .(٘ٔ)ن اإلرادة وتوافك لدر الحاجة"فً لٌل أو نهار ، فً سر وعبلنٌة ، فكانت أعم ألنها تإخل ع

 .(ٙٔ)والساد  : أنها عامة نزلت فً "المنفمٌن فً سبٌل هللا من ؼٌر تبلٌر وال تمتٌر". لاله لتادة
لال ابن عطٌة: " واآلٌة وإن كانت نزلت فً علً رضً هللا عنه، فمعناها ٌتناول كل من  

وأما علؾ الخٌل والنفمة علٌها فإن  فعل فعله وكل مشاء بصدلته فً الظلم إلى مظنة لي الحاجة
ألفاظ اآلٌة تتناولها تناوال محكما، وكللن المنفك فً الجهاد المباشر له إنما ٌجًء إنفاله على 

 .(2ٔ)رتب اآلٌة"
لال اآللوسً:" أن اآلٌة عامة فً اللٌن ٌعمون األولات واألحوال بالصدلة تحرضهم على 

لضاءها ولم ٌإخروها ولم ٌعلموها بولت وال حال،  الخٌر، فكلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا
وهلا هو أحسن الوجوه، ألن هلا آخر اآلٌات الملكورة فً بٌان حكم اإلنفالات فبل جرم لكر فٌها 

 .(1ٔ)أكمل وجوه اإلنفالات وهللا أعلم"

                                                                                                                                                                               

، بسند حسن، ورواه الطبرانً فً المعجم 5ٕ(أخرجه الواحدي فً أسباب النزول: ٔ)
، ولال: "فٌه عبد الوهاب ابن مجاهد وهو ٕٖٗ/ ٙ، وأورده الهٌثمً فً المجمع:52/ٔٔ(:صٗٙٔٔٔالكبري)

 .ٓٓٔ/ٕرٌك عبد الرزاق، وانظر: الدر المنثور: ضعٌؾ" وهو من ط
 .ٖٗٙ/ٔ، والعجاب فً بٌان األسباب: ٘ٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌره: ٕ)
 .5ٕ( أنظر: أسباب النول للواحدي: ٖ)
/ ٔ. وانظر تفسٌر عبد الرزاق 2ٓ1/ٔ. لال ابن كثٌر: ضعٌؾ:ٖٗ٘/ٕ(:ص11ٖٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)

ٔٔ1. 
 .2ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 . ٖٗ٘/ٕ(:ص11ٕٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
، ووأبو حٌان فً البحر: 5ٖٔ/ٔ: ، والزمخشري فً الكشاؾ1٘ٔ/  ٔلكره البٌضاوي فً تفسٌره: (  2)
.وآخرون، وهً رواٌة مرسلة لم أعرؾ لابلها من الصحابة 2/2ٔ، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٕٓ٘/ٕ

 والتابعٌن.
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 1)
 .ٓٓٔ/ٕ، والدر المنثور: 2ٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 5)
 .2ٖٗ/ٔ.، والنكت والعٌون: 2ٖٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٔ، وانظر: المحرر الوجٌز: ٖٗ٘/ٕ(:ص11ٕٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .5ٔ-5ٓ(عزاه إلٌه الواحدي بدون سند،  أنظر: أسباب النزول: ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٔ، وانظر: المحرر الوجٌز: ٖٗ٘/ٕتفسٌر ابن أبً حاتم: ( أنظر:ٖٔ)
( من طرٌك سلٌمان 1ٖٕٔ. ورواه أبو الشٌخ فً العظمة برلم )ٕٗ٘/ٕ(:ص11ٕٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)

 بن عبد الرحمن به ، وفً إسناده سعٌد بن سنان مترون. 
 .2ٖٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٙٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز:2ٔ)
 .2/2ٔ( روح المعانً: 1ٔ)
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لال ابن كثٌر: " هلا مدح منه تعالى للمنفمٌن فً سبٌله ، وابتؽاء مرضاته فً جمٌع األولات  
 .(ٔ)من لٌل أو نهار ، واألحوال من سر وجهار ، حتى إن النفمة على األهل تدخل فً للن أًٌضا"

[، " أي اللٌن ٌنفمون فً سبٌل هللا ابتؽاء 2ٕٗلوله تعالى: }اللٌن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم{]البمرة: 
 .(ٕ)مرضاته"

فمط ، بل كل ما خص هللا  لال الراؼب:"ٌرى البعض بؤن إنفاق األموال"لٌ  إنفاق الممتنٌات
به اإلنسان من النف  والبدن فً العبادة والعلم والجاه وؼٌر للن ، لكن األظهر أنه إنفاق 

 .(ٖ)الممتنٌات"
[، أي: "فً جمٌع األولات، من لٌل أو 2ٕٗلوله تعالى:} باللٌل والنهار ِسّراً َوَعبلَنٌَِةً{]البمرة: 

 .(ٗ)نهار، وفً جمٌع األحوال من سر وجهر"
لال الراؼب:" }ََعبلَنًٌَِة{: ما عرفه النا  أنه صدلة ، وبالسر ماال ٌعرفه صدلة إال أولوا 
البصابر ، وإلى هلا أشار من لال إنها نزلت ، فً النفمة على الخٌل فإن اإلنفاق على الخٌل فً 

 .(٘)الظاهر لٌ  بمربة"
الخٌر ، فكلما نزلت بهم لال الزمخشري:" ٌعمون األولات واألحوال بالصدلة لحرصهم على 
 .(ٙ)حاجة محتاج عجلوا لضاءها ولم ٌإخروه ولم ٌتعللوا بولت وال حال"

لال ابن المٌم:" لكر عموم األولات ، وعموم األحوال فؤتى بالفاء فً الخبر لٌدل على أن 
 .(2)اإلنفاق فً أي ولت وجد من لٌل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر وعبلنٌة"

وفً تمدٌم اللٌل على النهار والسر على العبلنٌة، إٌلان بمزٌة اإلخفاء على  لال الماسمً:"
 .(1)اإلظهار

لال المراؼً:" وإنما لدم اللٌل على النهار ، والسر على العبلنٌة لئلٌماء إلى تفضٌل صدلة 
السر على صدلة العبلنٌة ، وجمع بٌن السر والعبلنٌة لئلٌماء إلى أن لكل منهما موضعا تمتضٌه 

 .(5)المصلحة لد ٌفضل فٌه سواه ، إل األولات واألحوال ال تمصد للاتها"
اً وعبلنٌَِةً{، ثبلثةُ أوجهٍ  وفً نصب لوله تعالى:} ِسرَّ
(ٔٓ): 

ا تمدَّم، وفٌهما ثبلثةُ التؤوٌبلِت فً   ، أي: لوي سر « زٌد َعْدل»أحُدهما: أنهما حاالن ممَّ
ّرِ والعَبلنٌة مبالؽةً. ٌن وُمْعِلنٌن، أو ُجِعلوا نفَ  الّسِ  وعبلنٌة أو ُمِسّرِ

ًْ ِسّرٍ وعبلنٌة.   والثانً: أنهما منصوبان على الظرؾ، أي: َوْلتَ
 ى المصدِر، أي إنفاق سّر وإنفاق عبلنٌة.والثالث: أنهما  منصوبان عل

 عند ربهم. (ٔٔ)[، " أي لهم ثواب ما أنفموا"2ٕٗلوله تعالى:}فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعنَد َربِِّهْم{]البمرة:
 .(ٔ)لال ابن كثٌر:" أي : ٌوم المٌامة على ما فعلوا من اإلنفاق فً الطاعات"

                                                             

حٌن عاده  -. وكما ثبت فً الصحٌحٌن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لسعد بن أبً ولاص 2ٓ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
زددت بها درجة : "وإنن لن تنفك نفمة تبتؽً بها وجه هللا إال ا -مرًٌضا عام الفتح ، وفً رواٌة عام حجة الوداع 

( وصحٌح مسلم برلم ٘٘( وصحٌح البخاري برلم )ٕٕٔ/ٗورفعة ، حتى ما تجعل فً فً امرأتن".] المسند )
(ٕٔٓٓ.]) 

( ٕٕٔ/ٗوروي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، أنه لال : "إن المسلم إلا أنفك على أهله نفمة ٌحتسبها كانت له صدلة".] المسند )
 ([.ٕٓٓٔوصحٌح مسلم برلم )( ٘٘وصحٌح البخاري برلم )

 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .2ٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً:ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .2ٙ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب: األصفهانً: ٘)
 .5ٖٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
 .ٓٙٔ( تفسٌر المران الكرٌم: 2)
 .ٕٔ٘/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1)
 .ٖٓ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .2ٓٔ/2( أنظر: الدر المصون: ٓٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
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 .(ٕ)حٌم"لال السعدي:" أي: أجر عظٌم من خٌر عند الرب الر
ض فٌه  لال البن عثٌمٌن:" أي ثوابهم عند هللا؛ وسمً أجراً؛ ألنه ٌشبه عمد اإلجارة التً ٌعوَّ

العامل على عمله؛ وهلا األجر لد بٌُن فٌما سبك بؤن اللٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا: }كمثل 
 . (ٖ)"[ٕٔٙة: حبة أنبتت سبع سنابل فً كل سنبلة مابة حبة وهللا ٌضاعؾ لمن ٌشاء{ ]البمر

ٌِْهْم َوالَ هُْم ٌَْحَزنُوَن{]البمرة: [،  أي: "وال خوؾ علٌهم ٌوم 2ٕٗلوله تعالى:} َوالَ َخْوٌؾ َعلَ
 .(ٗ)المٌامة وال هم ٌحزنون على ما فاتهم فً الدنٌا"

فهم ال ٌحزنون على ما سبك؛ وال ٌخافون من المستمبل؛ ألنهم ٌرجون ثواب  لال ابن عثٌمٌن:"
 .(٘)على ما مضى؛ ألنهم أنفموه عن طٌب نف " هللا عز وجل؛ وال ٌحزنون

: "فؤفضلهم المنفك لٌبل سّرا. وأنزلهم المنفك نهارا عبلنٌة. فهم بللن أربعة  ًّ لال الحرال
 .(ٙ)أصناؾ"

فً الجملة نفمة من ال ٌرابً أن ال ٌداحً وإنما ٌمصد به مرضاة  لال الراؼب: " والمصد باآلٌة
 .(2)هللا فمط"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: الثناء على اللٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا سواء كان لٌبلً، أو نهاراً، أو  - ٔ
 سراً، أو جهاراً.

ه، فمال تعالى: } فلهم ومنها: كثرة ثوابهم؛ ألنه سبحانه وتعالى أضاؾ أجرهم إلى نفس - ٕ
 أجرهم عند ربهم{؛ والثواب عند العظٌم ٌكون عظٌماً.

ومنها: أن اإلنفاق ٌكون سبباً لشرح الصدر، وطرد الهم، والؽم؛ لموله تعالى: } ال خوؾ  - ٖ
علٌهم وال هم ٌحزنون {؛ وهلا أمر مجرب مشاهد أن اإلنسان إلا أنفك ٌبتؽً بها وجه هللا انشرح 

فً زاد المعاد أن للن من  -رحمه هللا  -فسه، واطمؤن للبه؛ ولد لكر ابن المٌم صدره، وسرت ن

 أسباب انشراح الصدر.
ومنها: كرم هللا عز وجل حٌث جعل هلا الثواب اللي سببه منه وإلٌه، أجراً لفاعله؛  - ٗ

 كاألجٌر إلا استؤجرته فإن أجره ثابت الزم.
 ؛ وللن النتفاء الخوؾ، والحزن عنهم.ومنها: كمال األمن لمن أنفك فً سبٌل هللا - ٘

 المرآن
ٌَْطاُن ِمَن اْلَمّسِ ذَِلَن بِ  بَا اَل ٌَمُوُموَن إاِل  َكَما ٌَمُوُم ال ِذي ٌَتََخب ُطهُ الش  ؤَن ُهْم لَالُوا }ال ِذٌَن ٌَؤْكُلُوَن الّرِ

ٌَْع  ُ اْلبَ بَا َوأََحل  ّللا  ٌُْع ِمثُْل الّرِ بَا فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى فَلَهُ َما َسلََف إِن َما اْلبَ َم الّرِ َوَحر 
ِ َوَمْن َعاَد فَؤُولَئَِن أَْصَحاُب الن اِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن )  [2ٕ٘({ ]البمرة : 2َٕ٘وأَْمُرهُ إِلَى ّللا 

 التفسٌر:
ال ٌمومون فً اآلخرة من لبورهم إال كما  -الوهو الزٌادة على رأ  الم-اللٌن ٌتعاملون بالربا 

ٌموم اللي ٌتخبطه الشٌطان من الجنون؛ للن ألنهم لالوا: إنما البٌع مثل الربا، فً أن كبل منهما 
م الربا؛ لما فً البٌع  حبلل، وٌإدي إلى زٌادة المال، فؤكلبهم هللا، وبٌَّن أنه أحل البٌع وحرَّ

، ولما فً الربا من استؽبلل وضٌاع وهبلن. فمن بلؽه نهً والشراء من نفع لؤلفراد والجماعات
هللا عن الربا فارتدع، فله ما مضى لبل أن ٌبلؽه التحرٌم ال إثم علٌه فٌه، وأمره إلى هللا فٌما 
ٌستمبل من زمانه، فإن استمرَّ على توبته فاهلل ال ٌضٌع أجر المحسنٌن، ومن عاد إلى الربا ففعله 

                                                                                                                                                                               

 .2ٓ1/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي:ٕ)
 .2ٕٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 . 2ٖٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٕ٘ٔ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .2ٙ٘/ٔ( تفسٌر الرابػ األصفهانً: 2)
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ه، فمد استوجب العموبة، ولامت علٌه الحجة، ولهلا لال سبحانه: }فَؤُولَِبَن بعد بلوؼه نهً هللا عن
 أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{.

لال ابن كثٌر: "لما لكر تعالى األبرار المإدٌن النفمات ، المخرجٌن الزكوات ، المتفضلٌن 
شرع فً لكر أكلة الربا  -نات بالبر والصبلت للوي الحاجات والمرابات فً جمٌع األحوال واآل

وأموال النا  بالباطل وأنواع الشبهات ، فؤخبر عنهم ٌوم خروجهم من لبورهم ولٌامهم منها إلى 
 .(ٔ)بعثهم ونشورهم"

 .(ٕ)[، "أي: اللٌن ٌتعاملون بالربا"2ٕ٘لوله تعالى: }اللٌن ٌَؤْكُلُوَن الربا{]البمرة: 
 .(ٖ)له"لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: استحبلله ألك

 .(ٗ)لال الطبري: أي" اللٌن ٌُْربون"
لال ابن عثٌمٌن: أي اللٌن ٌؤخلون الربا فٌنتفعون به بؤكل، أو شرب، أو لبا ، أو سكن، أو 

 .(٘)ؼٌر للن؛ لكنه لكر األكل؛ ألنه أعم وجوه االنتفاع، وأكثرها إلحاحاً"
 .(ٙ)األخل إنما ٌراد لؤلكل"لال المرطبً:" ٌؤكلون" ٌؤخلون ، فعبر عن األخل باألكل ، ألن 

ْت َوَرَبْت{   ٌَْها اْلَماَء اْهتَزَّ و)الربا( فً اللؽة: الزٌادة، ومنه لوله تعالى: }فَإِلَا أَْنَزْلَنا َعلَ
[ أي: اهتزت بؤشجارها وعشبها، وربت أي: زادت، ولٌ  المراد األرض نفسها، 5ٖ]فصلت: 

 .(2)شٌبٌن منع الشارع من التفاضل بٌنهمابل المراد ما ٌنبت فٌها؛ وفً الشرع: زٌادة فً 
كانوا فً الجاهلٌة ٌكون للرجل على الرجل الّدٌُن فٌمول : لن كلا وكلا  لال مجاهد: " 

ر عنه" ر عنً! فٌإخَّ وتإّخِ
(ٔ). 

                                                             

 .2ٓ5/ٔتفسٌر ابن كثٌر: ( ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص11ٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .ٕٓٙ/٘( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .1ٖٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .5ٕٖ/1( أنظر: الشرح الممتععلى زاد المستنمع: 2)

 دٌان السماوٌة؛ لما فٌه من عظٌم األضرار، وكثٌر األخطار.والربا من كبابر اللنوب، وهو محرم فً جمٌع األ
 [.2ٕ٘لال هللا تعالى: }وأحل هللا البٌع وحرم الربا{ ]البمرة: - ٔ
({ ]آل ٖٓٔولال هللا تعالى: }ٌاأٌها اللٌن آمنوا ال تؤكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتموا هللا لعلكم تفلحون ) - ٕ

 [.ٖٓٔعمران:
لالوا: ٌا رسول هللا، وما «. اجتنبوا السبع الموبمات»لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رضً هللا عنه عن النبً وعن أبً هرٌرة  - ٖ

الشرن باهلل، والسحر، ولتل النف  التً حرم هللا إال بالحك، وأكل الربا، وأكل مال الٌتٌم، والتولً »هن  لال: 
( ، واللفظ له، 2ٕٙٙعلٌه، أخرجه البخاري برلم )]متفك «. ٌوم الزحؾ، وللؾ المحصنات المإمنات الؽافبلت

 ([.15ومسلم برلم )
وأخرج ابن ابً حاتم بسنده عن الربٌع بن أن  لال:" نهى هللا عز وجل عن الربا كؤشد النهً، وتمدم فٌه: -ٗ

 [.٘ٗ٘/ٕ(:ص15ٖٕفاتموا الربا والرٌبة. وكان ٌمول: الربا من الكبابر".]تفسٌر ابن ابً حاتم:)
 لمحرم فً اإلسبلم نوعان:والربا ا

األول: ربا النسٌبة: وهو أصل الربا، ولم تكن العرب فً الجاهلٌة تعرؾ سواه، وهو اللي كانوا ٌؤخلونه بسبب 
 تؤخٌر لضاء دٌن مستحك إلى أجل جدٌد، ولد ثبت تحرٌمه بالمرآن والسنة.
ا الربا أضعافا مضاعفة واتموا هللا لعلكم وهو اللي حلرهم هللا منه بموله سبحانه: }ٌاأٌها اللٌن آمنوا ال تؤكلو

 [.ٖٓٔ({ ]آل عمران:ٖٓٔتفلحون )
الثانً: ربا البٌوع: وٌسمى ربا الفضل، ولد حرم سدا لللرابع؛ ألنه لرٌعة إلى ربا النسٌبة، الشتماله على زٌادة 

 بدون عوض.
 ت تحرٌمه بالسنة.وهو بٌع النمود بالنمود مع الزٌادة، أو الطعام بالطعام مع الزٌادة، ولد ثب

ال تبٌعوا اللهب باللهب وال الورق بالورق، »لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه أن رسول هللا 
( 1ٗ٘ٔ( ، ومسلم برلم )2ٕٙٔمتفك علٌه، أخرجه البخاري برلم )«.] إال وزنا بوزن، مثبل بمثل، سواء بسواء

 [.2ٕٗ/ٖالفمه اإلسبلمً، دمحم التوٌجري: ، واللفظ له[. ]أنظر: موسوعة
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ى ، فإلا حل األجل ولم ٌكن  ولال لتادة:" أن ربا أهل الجاهلٌة : ٌبٌُع الرجل البٌع إلى أجل مسما
ر عنه" عند صاحبه لضاء  .(ٕ)، زاده وأخَّ

{]البمرة:  ٌَْطاُن ِمَن اْلَمّ ِ ٌَتََخبَّطُهُ الشَّ ٌَمُوُموَن إِالَّ َكَما ٌَمُوُم الَِّلي  [، أي:" ال 2ٕ٘لوله تعالى:} اَل 
ٌمومون من لبورهم ٌوم المٌامة إِال كما ٌموم المصروع من جنونه"
(ٖ). 

إال كما ٌموم اللي ٌتخبله الشٌطان من  لال الطبري: أي: ال ٌمومون فً اآلخرة من لبورهم،
ه إٌاه َمّسِ
(ٗ). 

لال ابن كثٌر:" أي : ال ٌمومون من لبورهم ٌوم المٌامة إال كما ٌموم المصروع حال صرعه 
 .(٘)وتخبط الشٌطان له ؛ وللن أنه ٌموم لٌاما منكًرا"

الجن ، وزعم أنه لال المرطبً:" فً هله اآلٌة دلٌل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة 
 .(ٙ)من فعل الطبابع ، وأن الشٌطان ال ٌسلن فً اإلنسان وال ٌكون منه م "

ٌمال: لد ُمّ  الرجل وأُلِك، فهو َممسو  وَمؤلوق، كل للن إلا ألّم به اللََّممُ فُجّن، ومنه لول هللا 
[ ، ومنه لول َٕٔٓطاِن تَلَكَُّروا{ ]األعراؾ: عز وجّل : }إِنَّ الَِّلٌَن اتَّمَْوا إِلَا َمسَُّهْم َطابٌِؾ ِمَن الشٌَّْ 

 : (2)األعشى 
 َوتُْصبُح َعْن ِؼّبِ السَُّرى ، وكؤَنََّما       أَلَمَّ بَِها ِمْن َطابِِؾ الِجّنِ أَْولَكُ 

{]البمرة ٌَْطاُن ِمَن اْلَمّ ِ ٌَمُوُموَن إِالَّ َكَما ٌَمُوُم الَِّلي ٌَتََخبَّطُهُ الشَّ [، اختلؾ 2ٕ٘: ولوله تعالى:}الَ 
 :(1)المفسرون فً هلا المٌام، وفٌه ألوال

أحدها : أن آكل الربا ٌبعث ٌوم المٌامة مجنونا وللن كالعبلمة المخصوصة بآكل الربا، فعرفه 
أهل المولؾ لتلن العبلمة أنه آكل الربا فً الدنٌا، فعلى هلا معنى اآلٌة: أنهم ٌمومون مجانٌن، 

، وروي عن عوؾ بن مالن، وسعد بن جبٌر (5)لاله ابن عبا كمن أصابه الشٌطان بجنون. 
 .(ٓٔ)والسدي والربٌع بن أن  ومماتل بن حٌان، نحو للن

والثانً : ٌرٌد إلا بعث النا  من لبورهم خرجوا مسرعٌن لموله ٌخرجون من األجداث 
الشٌطان [ إال أكلة الربا فإنهم ٌمومون وٌسمطون، كما ٌموم اللي ٌتخبطه ٖٗسراعا ]المعارج: 

                                                                                                                                                                               

 .1/ٙ(:صٖٕٙٙ(، و)ٖٕ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .1/ٙ(:ص2ٖٕٙ(أخرجه الطبري)ٕ)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .1/ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2ٓ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٖٗ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
، ورواٌة اللسان )ألك( ، " ولك " ، وهو من لصٌدته البارعة ، ورواٌته " من ؼب السرى "  2ٗٔ( دٌوانه : 2)

فً المحرق . وٌصؾ نالته فٌمول لبل البٌت ، وفٌها معنى جٌد فً صحبة النالة: َوَخْرٍق َمُخوٍؾ لَْد لََطْعُت 
 بَِجْسَرةٍ ... إَلا َخبَّ آٌل فَْولَهُ ٌَتََرْلرقُ 

نَها ٌْ ٌْنى َوبَ اِحُب األْدنَى ، َوبَ ًَ الصَّ ًُّ ولِْطٌع ونُْمُرقُ  ِه  ... َمُجوٌؾ ِعبلَِف
 َوتُْصبُِح َعْن ؼّب السَُّرى . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والخرق: المفازة الواسعة تتخرق فٌها الرٌاح. ونالة جسرة : طوٌلة شدٌدة جرٌبة على السٌر . و خب: جرى . و 

" : ٌلهب وٌجًء . ولوله : " هً الصاحب األدنى " ، أي هً صاحبه  اآلل : سراب أول النهار . " ٌترلرق
اللي ٌؤلفه وال ٌكاد ٌفارله ، وٌنصره فً الملمات . و " المجوؾ " : الضخم الجوؾ . و " العبلفى " : هو أعظم 
الرجال أخرة ووسًطا ، منسوبة إلى رجل من األزد ٌمال له " عبلؾ " . و " المطع " : طنفسة تكون تحت 
الرحل على كتفً البعٌر . و " النمرق والنمرلة " : وسادة تكون فوق الرحل ، ٌفترشها الراكب ، مإخرها أعظم 
من ممدمها ، ولها أربعة سٌور تشد بآخرة الرحل وواسطته . و " ؼب السرى " : أي بعد سٌر اللٌل الطوٌل . و 

واجتماع لوتها ، لم ٌضعفها طول السرى " األولك " : الجنون . ووصفها بالجنون عند للن ، من نشاطها 
 [.ٔٔ/ٙ.]حاشٌة الطبري: 

 ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: 2/2ٙ( أنظر: مفاتٌح الؽٌب: 1)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص115ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 .ٗٗ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: ٓٔ)
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من الم  وللن ألنهم أكلوا الربا فً الدنٌا، فؤرباه هللا فً بطونهم ٌوم المٌامة حتى أثملهم فهم 
ٌنهضون، وٌسمطون، وٌرٌدون اإلسراع، وال ٌمدرون، وهلا المول ؼٌر األول ألنه ٌرٌد أن أكلة 

 ًء.الربا ال ٌمكنهم اإلسراع فً المشً بسبب ثمل البطن، وهلا لٌ  من الجنون فً ش
، (ٙ)، والضحان(٘)، والربٌع(ٗ)، ولتادة(ٖ)، ومجاهد(ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ)لاله ابن عبا 

، واختاره (ٕٔ)، ومماتل(ٔٔ)، وعكرمة (ٓٔ)، والحسن(5)، وابن مسعود(1)، وابن ٌد(2)والسدي
 .(ٖٔ)الطبري
وٌتؤكد هلا المول بما روي فً لصة اإلسراء عن أبً هرٌرة لال : "لال رسول هللا صلى هللا  

علٌه وسلم : "أتٌت لٌلة أسري بً على لوم بطونهم كالبٌوت ، فٌها الحٌات ترى من خارج 
 .(ٗٔ)بطونهم. فملت : من هإالء ٌا جبرٌل   لال : هإالء أكلة الربا"

الى: إن اللٌن اتموا إلا مسهم طابؾ من الشٌطان تلكروا فإلا والثالث: أنه مؤخول من لوله تع
[ وللن ألن الشٌطان ٌدعو إلى طلب الللات والشهوات واالشتؽال ٕٔٓهم مبصرون ]األعراؾ: 

بؽٌر هللا، فهلا هو المراد من م  الشٌطان، ومن كان كللن كان فً أمر الدنٌا متخبطا، فتارة 
تارة الملن ٌجره إلى الدٌن والتموى، فحدثت هنان حركات الشٌطان ٌجره إلى النف  والهوى، و

مضطربة، وأفعال مختلفة، فهلا هو الخبط الحاصل بفعل الشٌطان وآكل الربا ال شن أنه ٌكون 
مفرطا فً حب الدنٌا متهالكا فٌها، فإلا مات على للن الحب صار للن الحب حجابا بٌنه وبٌن هللا 

الدنٌا بسبب حب المال أورثه الخبط فً اآلخرة، وأولعه فً تعالى، فالخبط اللي كان حاصبل فً 
 للن الحجاب، وهلا التؤوٌل ألرب عندي من الوجهٌن الللٌن نملناهما عمن نملنا. 
لشدة  -والعٌال باهلل  -الرابع: إنهم ال ٌمومون عند التعامل بالربا إال كما ٌموم المصروع؛ ألنهم 

تخبط اللي ال ٌشعر؛ ألنهم سكارى بمحبة الربا، شؽفهم بالربا كؤنما ٌتصرفون تصرؾ الم
وهم الخاسرون؛ فٌكون المٌام هنا فً الدنٌا؛ شبَّه تصرفاتهم العشوابٌة  -وسكارى بما ٌربحونه 

باإلنسان المصروع اللي  -اللي ٌتضخم المال من أجل الربا  -على الربا العظٌم  الجنونٌة المبنٌة
ن المتؤخرٌن؛ ولالوا: إن ٌوم المٌامة هنا لٌ  له لكر؛ ال ٌعرؾ كٌؾ ٌتصرؾ؛ وهلا لول كثٌر م

ولكن هللا شبَّه حالهم حٌن طلبهم الربا بحال المصروع من سوء التصرؾ؛ وكلما كان اإلنسان 
أشد فمراً كانوا له أشد ظلماً؛ فٌكثرون علٌه الظلم لفمره؛ بٌنما حاله تمتضً الرأفة، والتخفٌؾ؛ 

 كل أموال النا .لكن هإالء ظلمة لٌ  همهم إال أ

                                                             

ري، لال النسابً : " . فٌه: ربٌعة بن كلثوم بن جبر البص5/ٙ(:صٕٔٗٙ(، )ٕٓٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
لٌ  به بؤ  " ، ولال فً الضعفاء : " لٌ  بالموي " ، ولال أحمد وابن معٌن : " ثمة، ونمل عنه ابن أبً حاتم 

 . ٗٗ٘/ٕدون لكر السند، أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:
. فٌه: ربٌعة بن كلثوم بن جبر البصري، أنظر الهامش السابك .5/ٙ(:صٕٕٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)

 . ٗٗ٘/ٕ(:ص111ٕوأخرجه ابن أبً حاتم بسنده الصحٌح)
 .5-1/ٙ(:ص5ٖٕٙ(، و)1ٖٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٓٔ-5/ٙ(:صٕٗٗٙ(، و)ٖٕٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 . ٓٔ/ٙ(:صٕ٘ٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 . ٓٔ/ٙ(:صٕٙٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . ٓٔ/ٙ(:ص2ٕٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 . ٓٔ/ٙ(:ص1ٕٗٙظر: تفسٌر الطبري)(أن1)
 .ٗٗ٘/ٕ(:ص112ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 .5ٖٗ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٗٗ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٔٔ)
 .ٗٗ٘/ٕ(أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٕٔ)
 .1/ٙ( أنظر: تفسٌره: ٖٔ)
(، عن حسن وعفان ، كبلهما عن 2ٖٕٕبرلم )(، وابن ماجة فً سننه ٖٖ٘/ٕ(رواه اإلمام أحمد فً مسنده: )ٗٔ)

 حماد بن سلمة ، به. وفً إسناده ضعؾ. لال المنلري: علً بن زٌد هو ابن جدعان، فٌه كبلم كثٌر فً تضعٌفه.
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هو المول الثانً، ٌعنً: أن آكلً الربا "ال ٌمومون من لبورهم ٌوم المٌامة  -وهللا أعلم-والراجح
إال كما ٌموم اللي ٌتخبطه الشٌطان من الم ؛ ٌعنً: كالمصروع اللي ٌتخبطه الشٌطان؛ و 

ً  هو الضرب العشوابً؛ فالشٌطان« التخبط» ً عشوابٌا ، فٌصرعه؛ ٌتسلّط على ابن آدم تسلطا
ٌشهدهم النا  كلهم؛ وهلا  -والعٌال باهلل  -فٌموم هإالء من لبورهم ٌوم المٌامة كمٌام المصروعٌن 

وٌموي هلا التؤوٌل المجمع علٌه فً أن  . لال ابن عطٌة: "(ٔ)المول هو لول جمهور المفسرٌن"
 . (ٕ){"ال ٌمومون ٌوم المٌامة إال كما ٌموم}فً لراءة عبد هللا بن مسعود 

 :(ٖ)واختلفوا فً م  الجنون ، هل هو بفعل الشٌطان  
المول األول: أنه من فعل هللا بما ٌحدثه من ؼلبة السوداء فٌصرعه ، ٌنسب إلى الشٌطان 

 مجازاً تشبٌهاً بما ٌفعله من إؼوابه اللي ٌصرعه .
ض ، ألنه والمول الثانً: أنه من فعل الشٌطان بتمكٌن هللا له من للن فً بعض النا  دون بع

 ظاهر المرآن ولٌ  فً العمل ما ٌمنعه .
َبا{ "أي: للن التخبط والتعثر لوله تعالى: }لَِلَن ِبؤَنَُّهْم لالوا إِنََّما البٌع ِمثُْل الّرِ
بسبب استحبللهم  (ٗ)

 .(٘)ما حّرمه هللا، ولولهم: الربا كالبٌع فلمالا ٌكون حراماً "
اله على صاحبه فٌمول المطلوب للطالب: زدنً فً لال سعٌد بن جبٌر:" فهو الرجل إلا حل م

األجل، وأزٌدن على مالن، فإلا فعل للن لٌل لهم: هلا ربا. لالوا: سواء علٌنا أن زدنا فً أول 
البٌع، أو عند محل المال فهما سواء، فللن لوله: لالوا إنما البٌع مثل الربا: لمولهم: إن زدنا فً 

 .(ٙ)ا سواء"أول البٌع أو عند محل المال، فهم
لال ابن عطٌة:" معناه عند جمٌع المتؤولٌن فً الكفار، وأنه لول تكلٌب للشرٌعة ورد علٌها، 
واآلٌة كلها فً الكفار المربٌن نزلت ولهم لٌل }فَلَهُ ما َسلََؾ{، وال ٌمال للن لمإمن عاص، ولكن 

 . (2)ٌؤخل العصاة فً الربا بطرؾ من وعٌد هله اآلٌة"

الباء فً لوله} بِؤَنَُّهْم {، " للسببٌة؛ ٌعنً أنهم عُّمً علٌهم الفرق بٌن البٌع، لال ابن عثٌمٌن: 
والربا؛ أو أنهم كابروا فؤلحموا الربا بالبٌع؛ ولللن عكسوا التشبٌه، فمالوا: إنما البٌع مثل الربا، 

 .(1)، كما هو ممتضى الحال"«إنما الربا مثل البٌع»ولم ٌمولوا: 
ا الزٌادة عند حلول األجل آخرا كمثل أصل الثمن فً أول العمد ، وللن لال المرطبً:" أي إنم

أن العرب كانت ال تعرؾ ربا إال للن ، فكانت إلا حل دٌنها لالت للؽرٌم : إما أن تمضً وإما أن 
ُ اْلبٌَْ  َع تربً ، أي تزٌد فً الدٌن. فحرم هللا سبحانه للن ورد علٌهم لولهم بموله الحك : } َوأََحلَّ َّللاَّ

با{ ]البمرة :  َم الّرِ [ وأوضح أن األجل إلا حل ولم ٌكن عنده ما ٌإدي أنظر إلى 2َٕ٘وَحرَّ
 .(5)المٌسرة. وهلا الربا هو اللي نسخه النبً ملسو هيلع هللا ىلص بموله ٌوم عرفة"

لال ابن كثٌر:" أي : إنما ُجوُزوا بللن العتراضهم على أحكام هللا فً شرعه ، ولٌ  هلا 
منهم للربا على البٌع ؛ ألن المشركٌن ال ٌعترفون  بمشروعٌة أصل البٌع اللي شرعه هللا لٌاًسا 

ُع  ٌْ فً المرآن ، ولو كان هلا من باب المٌا  لمالوا : إنما الربا مثل البٌع ، وإنما لالوا : } إِنََّما اْلَب

                                                             

 .2ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .2ٕٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .5ٖٗ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖ)
 [.ٗٗ٘/ٕ(:ص15ٌٕٓعنً: اللٌن نزل بهم".] أخرجه ابن ابً حاتم)(لال سعٌد فً لوله تعالى}للن{:" ٗ)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .٘ٗ٘/ٕ(:ص15ٕٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .2ٕٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .2ٖ٘/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
[. 2َٕ٘ما َسلََؾ{]البمرة: . وسٌؤتً بٌانه فً لول ابن كثٌر فً تفسٌر لوله تعالى:} فَلَهُ ٖٙ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5)

 (.12ٖٓ( والترملي فً السنن برلم )ٖٖٖٗوالحدٌث رواه أبو داود فً السنن برلم )



ٕٖ٘ 

 

َبا { أي : هو نظٌره ، فلم حرم هلا وأبٌح هلا   وهلا اعتراض منهم على الشرع ، أي :  ِمثُْل الّرِ
 .(ٔ)هلا مثل هلا ، ولد أحل هلا وحرم هلا!"

ٌُْع ِمثُْل  ولال الحافظ ابن حجر: " ٌحتمل أن ٌكون من تمام اعتراض الكفار حٌث لالوا: }إِنََّما اْلبَ
بَا{ ]البمرة:  [ أي: فلم أحل هلا وحرم هلا  وٌحتمل أن ٌكون رداً علٌهم، وٌكون اعترافهم 2ٕ٘الّرِ

 .(ٕ)بحكم العمل، والرد علٌهم بحكم الشرع اللي ال معمب لحكمه، وعلى الثانً أكثر المفسرٌن
، ولٌ  ببعٌد إال من جهة أن جوابهم بموله: }فََمْن َجاَءهُ (ٖ)واستبعد بعض الحلاق األول

 .(ٗ)َمْوِعَظةٌ{ إلى آخره ٌحتاج إلى تمدٌر، واألصل عدمه"
بَا { أي أحل هللا البٌع لما فٌه من تبادل المنافع، وحّرم لوله تعالى: }َوأََحلَّ هللا البٌ َم الّرِ ع َوَحرَّ

 .(ٙ()٘)الربا لما فٌه من الضرر الفادح بالفرد والمجتمع"

                                                             

 .2ٓ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 ، وصححه من ثبلثة وجوه: 2/55( نسبه ألكثر المفسرٌن الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٕ)

إضمار زٌادات بؤن ٌحمل للن على االستفهام على سبٌل األول: أن المول بؤن الجملة من كبلم الكفار ٌحتاج إلى 
 اإلنكار، أو ٌحمل للن على الرواٌة من لول المسلمٌن، واإلضمار خبلؾ األصل. 

الثانً: أن المسلمٌن أبداً كانوا متمسكٌن فً جمٌع مسابل البٌع بهله اآلٌة، ولو كانت من كبلم الكفار لما فعلوا 
 للن. 

ٌُْع ِمثُْل الثالث: أنه تعالى لكر ع مبها }فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِِّه{، وظاهر للن أنهم لما لكروا الشبهة }إِنََّما اْلبَ
بَا{ ]البمرة:  َم الّرِ ٌَْع َوَحرَّ ُ اْلبَ َبا{ كشؾ هللا عن فسادها، ولو لم ٌكن لوله: }َوأََحلَّ َّللاَّ [ كبلم هللا لم ٌكن 2ٕ٘الّرِ

، وبالتالً لم ٌكن لوله: }فََمْن َجاَءهُ{ البماً بهلا الموضع. ولال أٌضاً: بؤنه من كبلم هللا جواب تلن الشبهة ملكوراً 
، والبؽوي ٖٖ٘/ٕب، وأبً حٌان فً البحر المحٌط: ٗٙٔ/ٔتعالى جمع من أهل العلم: كالواحدي فً البسٌط: 

، ٕٙٙ/ٔإرشاد العمل السلٌم: ، وأبً السعود فً ٖٙٙ/ٔ، والسمٌن فً الدر المصون: ٖٔٗ/ٔفً معالم التنزٌل: 
 ، وؼٌرهم، وهلا المول هو األظهر. ٓ٘/ٖواأللوسً فً روح المعانً: 

 فإنه لال بعد إٌراده له: )وهو بعٌد جداً(.  ٖٙٙ/ٔ( أظنه ٌرٌد السمٌن فً الدر المصون: ٖ)
 .ٔ٘/1( الفتح: ٗ)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
َبا{ ثبلثة ألاوٌل :(وللشافعً فً لوله : }َوأََحلَّ هللاُ ٙ) َم الّرِ ٌَْع َوَحرَّ  اْلبَ

أحدها : أنها من العاّمِ اللي ٌجري على عمومه فً إباحة كل بٌع وتحرٌم كل ربا إال ما خصهما دلٌل من تحرٌم 
بعض البٌع وإحبلل بعض الربا ، فعلى هلا اختلؾ فً لوله ، هل هو من العموم اللي أرٌد به العموم ، أو من 

 أرٌد به الخصوص على لولٌن :العموم اللي 
 أحدهما : أنه عموم أرٌد به العموم وإن دخله دلٌل التخصٌص .

 والثانً : أنه عموم أرٌد به الخصوص .
وفً الفرق بٌنهما وجهان : أحدهما : أن العموم اللي أرٌد به العموم : أن ٌكون البالً من العموم من بعد 

أرٌد به الخصوص أن ٌكون البالً منه بعد التخصٌص ألل  التخصٌص أكثر من المخصوص ، والعموم اللي
 من المخصوص .

م على اللفظ ، وأن ما أرٌد به العموم متؤِخر عن اللفظ  والفرق الثانً : أن البٌان فٌما أرٌد به الخصوص متمّدِ
 وممترن به ، ] هلا [ أحد ألاوٌله :

فً إحبلل بٌع أو تحرٌمه إال أن ٌمترن به بٌان من سنّة والمول الثانً : أنه المجمل اللي ال ٌمكن ] أن [ ٌستعمل 
 الرسول ، وإن دل على إباحة البٌوع فً الجملة دون التفصٌل .

وهلا فرق ما بٌن العموم والمجمل ، أن العموم ٌدل على إباحة البٌوع فً الجملة وال ٌدل على إباحتها فً 
ملة اختلؾ فً إجمالها ، هل هو لتعارض فٌها أو التفصٌل حتى ٌمترن به بٌان . فعلى هلا المول أنها مج

 لمعارضة ؼٌرها لها على وجهٌن :
ا تعارض ما فً اآلٌة من إحبلل البٌع وتحرٌم الربا وهو بٌع صارت بهلا التعارض مجملة وكان  أحدهما : أنه لمَّ

 إجمالها منها .
 ً  فصارت بالسنة مجملة . والثانً : أن إجمالها بؽٌرها ألن السنّة منعت من بٌوع وأجازت بٌوعا

وإلا صح إجمالها فمد اختلؾ فٌه : هل هو إجمال فً المعنى دون اللفظ ، ألن لفظ البٌع معلوم فً اللؽة وإنما 
 الشرع أجمل المعنى والحكم حٌن أحل بٌعاً وحّرم بٌعاً .

ما استمر علٌه فً الشرع والوجه الثانً : أن اإلجمال فً لفظها ومعناها ، ألنه لما عدل بالبٌع عن إطبلله على 
 فاللفظ والمعنى محتمبلن معاً ، فهلا شرح المول الثانً .
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لال سعٌد بن جبٌر:" فؤكلبهم هللا تبارن أسمع لمولهم: سواء علٌنا أن زدنا فً أول البٌع أو  
 .(ٔ)الربا"عند محل المال، فمال: وأحل هللا البٌع وحرم 

لال الزمخشري:" إنكار لتسوٌتهم بٌنهما ، وداللة على أّن المٌا  ٌهدمه النص ، ألنه جعل 
الدلٌل على بطبلن لٌاسهم إحبلل َّللاَّ وتحرٌمه"
(ٕ). 

لال الطبري:" فلٌست الزٌادتان اللتان إحداهما من َوجه البٌع، واألخرى من وجه تؤخٌر المال 
 .(ٖ)والزٌادة فً األجل ، سواء"

 .(ٗ)لال ابن عثٌمٌن:" فؤبطل هللا هله الشبهة بما لكر"
لال الماسمً:" إنكار لتسوٌتهم بٌنهما. إل الحل مع الحرمة ضدان. فإّنى ٌتماثبلن  وداللة على 

 .(٘)أن المٌا  ٌهدمه النص. ألنه جعل الدلٌل على بطبلن لٌاسهم إحبلل هللا وتحرٌمه"
من االعتراض ، مع علمهم بتفرٌك هللا بٌن هلا وهلا حكما ،  لال ابن كثٌر:" : لالوا : ما لالوه

وهو الحكٌم العلٌم اللي ال معمب لحكمه ، وال ٌسؤل عما ٌفعل وهم ٌسؤلون ، وهو العالم بحمابك 
األمور ومصالحها ، وما ٌنفع عباده فٌبٌحه لهم ، وما ٌضرهم فٌنهاهم عنه ، وهو أرحم بهم من 

 .(ٙ)الوالدة بولدها الطفل"
لال المرطبً: " لال جعفر بن دمحم الصادق رحمهما هللا : حرم هللا الربا لٌتمارض النا ..  

 .(2)ولال بعض النا  : حرمه هللا ألنه متلفة لؤلموال مهلكة للنا "
بِِّه{]البمرة: ْن رَّ ًُ هللا عن الربا"2ٕ٘لوله تعالى: }فََمن َجآَءهُ َمْوِعَظةٌ ّمِ [، " أي من بلؽه نه

(1). 
المخشري:" فمن بلؽه وعظ من َّللاَّ وزجر بالنهى عن الربا"لال 

(5). 
 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن: " أي من بلؽه حكم الربا بعد أن تعامل به"

 (ٔٔ)لال الشنمٌطً: أي: "أن من جاءه موعظة من ربه ٌزجره بها عن أكل الربا"
بوبٌة مع لال الماسمً:" أي بلؽه وعظ وزجر كالنهً عن الربا.. والتعرض لعنوان الر

 .(ٕٔ)اإلضافة لئلشعار بكون مجًء الموعظة للتربٌة"
 .(ٖٔ)لال السدي: " أما  الموعظة فالمرآن"

 .(ٗٔ)ولال سعٌد بن جبٌر: " ٌعنً البٌان اللي فً المرآن، فً تحرٌم الربا، فانتهى عنه" 

                                                                                                                                                                               

ً دخله التخصٌص ، ومجمبلً لحمه التفسٌر ،  والمول الثالث : أنها داخلة فً العموم والمجمل ، فٌكون عموما
ً دخله التخصٌص ، وا لمعنى مجمبلً لحمه الحتمال عمومها فً اللفظ وإجمالها فً المعنى ، فٌكون اللفظ عموما

 التفسٌر .
بَا {، وإجمالها فً آخرها من لوله  َم الّرِ ٌَْع َوَحرَّ والوجه الثانً : أن عمومها فً أول اآلٌة من لوله :} َوأََحلَّ هللاُ اْلبَ

َبا{، فٌكون أولها عاماً دخله التخصٌص ، وآخرها مجمبلً لحمه التفسٌر . َم الّرِ  :}َوَحرَّ
 اللفظ كان مجمبلً ، فلما بٌََّنَهُ الرسول صار عاماً ، فٌكون داخبلً فً المجملوالوجه الثالث : أن 

 [.ٖٓ٘-5ٖٗ/ٔلبل البٌان ، فً العموم بعد البٌان .]انظر: النكت والعٌون: 
 .٘ٗ٘/ٕ(:ص15ٕٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .ٖٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٕٕٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .2ٓ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .5ٖ٘/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 .1٘ٔ/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر: 2ٓ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .ٕٖٔ/ٔ( الكشاؾ: 5)
 .2ٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٔ( أضواء البٌان:ٔٔ)
 .ٕٕٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕٔ)
 .ٗٔ/ٙ(:صٕٓ٘ٙ، والطبري)٘ٗ٘/ٕ(:ص15ٕٗحاتم)(أخرجه ابن أبً ٖٔ)
 .٘ٗ٘/ٕ(:ص15ٕ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗٔ)
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 : (ٔ)وفً لوله تعالى }َمْوِعَظةٌ{ وجهان 
 أحدهما : التحرٌم .
 والثانً : الوعٌد .

لال ابن عطٌة:" "وسمطت عبلمة التؤنٌث فً لوله: }فََمْن جاَءهُ{، ألن تؤنٌث )الموعظة( ؼٌر 
 .(ٕ)بإثبات العبلمة"« فمن جاءته»حمٌمً وهو بمعنى وعظ، ولرأ الحسن 

 .(ٖ)[، أي: " فانتهى حال وصول الشرع إلٌه"2ٕ٘لوله تعالى:} فَاْنتََهى{]البمرة: 
 .(ٗ)تنع"لال الزمخشري: "فتبع النهى وام

 .(٘)لال الصابونً: أي: فانتهى عن التعامل بالربا
 .(ٙ)لال سفٌان: "تاب" 

 .(2)لال الماسمً:" أي فاتعظ ببل تراخ، وتبع النهً"
 .(1)لال الشنمٌطً:" أي : ترن المعاملة بالربا ؛ خوفا من هللا تعالى وامتثاال ألمره"

 .(5):" فله ما مضى لبل التحرٌم"[، أي2ٕ٘لوله تعالى:} فَلَهُ َما َسلََؾ{]البمرة: 
 .(ٔٔ). وروي نحوه عن سعٌد بن جبٌر(ٓٔ)لال السدي :"وأما }ما سلؾ{، فله ما أكل من الربا"  
 .(ٕٔ)ولال سفٌان: " سمعنا فً لوله: }ما سلؾ{، لال: مؽفورا له" 
 . (ٖٔ)لال الماوردي: "ٌعنً ما أكل من الربا ال ٌلزمه َردُّه" 
 .(ٗٔ)تمدم أخله لبل التحرٌم وال ٌسترد منه"لال الماسمً:" أي ما  
 .(٘ٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي ما أخله من الربا لبل العلم بالحكم" 

ا َسلََؾ { ]المابدة :  ُ َعمَّ [ وكما 5٘لال ابن كثٌر:" فله ما سلؾ من المعاملة ، لموله : } َعفَا َّللاَّ
الجاهلٌة موضوع تحت لدمً هاتٌن ، وأول ربا أضع  لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم فتح مكة : "وكل رًبا فً

.(2ٔ)، ولم ٌؤمرهم برد الزٌادات المؤخولة فً حال الجاهلٌة ، بل عفا عما سلؾ"(ٙٔ)ربا العبا "

  

                                                             

 .ٖٓ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .2ٕٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .2ٓ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٕٖٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .1٘ٔ/ٔ( أنظر: صفوة التفاسٌر: ٘)
 .٘ٗ٘/ٕ(:15ٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 .ٕٕٙ/ٕمحاسن التؤوٌل: ( 2)
 .5٘/!ٔ( أضواء البٌان: 1)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٙٗ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٗٔ/ٙ(:صٕٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .ٙٗ٘/ٕ(:ص151ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٙٗ٘/ٕ(:ص5ٕٓٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٓ٘/ٔ( النكت والعٌون: ٖٔ)
 .ٕٕٙ/ٕوٌل: ( محاسن التؤٗٔ)
 .2ٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
( : "وهم الحافظ ابن كثٌر ، رحمه هللا ، فإن 15ٔ/ٕ( لال الشٌخ أحمد شاكر ، رحمه هللا ، فً عمدة التفسٌر )ٙٔ)

 هلا لم ٌكن له ٌوم فتح مكة ، بل كان فً حجة الوداع فً خطبته ملسو هيلع هللا ىلص بعرفه". للت : جاء هلا مصرحا فً رواٌة
عمرو بن األحوص لال : سمعت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً حجة الوداع ٌمول : "أال إن كل ربا من ربا الجاهلٌة موضوع... " 

 (.12ٖٓ( والترملي فً السنن برلم )ٖٖٖٗفلكر الحدٌث ، رواه أبو داود فً السنن برلم )
ص عن أبٌه، لال: خطب رسول هللا . ولفظه:" عن سلٌمان بن األحؤ٘٘/ٕ(:ص5ٕٕ٘وأخرجه ابن ابً حاتم) 

ملسو هيلع هللا ىلص فً حجة الوداع، فمال: أال إن كل ربا كان فً الجاهلٌة موضوع عنكم كله، لكم رإ  أموالكم ال تظلمون وال 
 تظلمون. وأول ربا موضوع، ربا العبا  بن عبد المطلب، موضوع كله".

 .2ٓ5/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٔ)
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لال ابن عطٌة: " وهلا حكم من هللا تعالى لمن أسلم من كفار لرٌش وثمٌؾ ومن كان ٌتجر  
،  لال أبو حٌان: "وهلا على لول من لال : (ٔ)مضى"هنان، و}َسلََؾ{، معناه: تمدم فً الزمن وان

 .(ٕ)اآلٌة مخصوصة بالكفار ، ومن لال : إنها عامة فمعناه : فله ما سلؾ ، لبل التحرٌم"
لال الشنمٌطً:" وٌإخل من هله اآلٌة الكرٌمة أن هللا ال ٌإاخل اإلنسان بفعل أمر إال بعد أن 

ثٌرة فمد لال فً اللٌن كانوا ٌشربون الخمر ٌحرمه علٌه ولد أوضح هلا المعنى فً آٌات ك
اِلَحاِت ُجَناٌح فٌَِما  ٌَْ  َعلَى الَِّلٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ وٌؤكلون مال المٌسر لبل نزول التحرٌم : }لَ

[، ولال فً اللٌن كانوا ٌتزوجون أزواج آبابهم لبل التحرٌم : }َواَل تَْنِكُحوا 5َٖطِعُموا{ ]المابدة : 
[ أي : لكن ما سلؾ لبل التحرٌم فبل جناح َٕٕكَح آبَاُإكُْم ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما لَْد َسلََؾ{ ]النساء : َما نَ

ِن إِالَّ َما لَْد َسلََؾ{ ]النساء :  ٌْ ٌَْن اأْلُْختَ  [.ٖٕعلٌكم فٌه ونظٌره لوله تعالى : } َوأَْن تَْجَمعُوا بَ
ا َسلََؾ{ ]المابدة : ولال فً الصٌد لبل التحرٌم : }َعفَا  ُ َعمَّ  [.5َّ٘للاَّ

ُ ِلٌُِضٌَع إٌَِمانَكُْم{ ]البمرة :  ولال فً الصبلة إلى بٌت الممد  لبل نسخ استمباله : }َوَما َكاَن َّللاَّ
 [، أي : صبلتكم إلى بٌت الممد  لبل النسخ .ٖٗٔ

ن لما استؽفروا لمربابهم الموتى من والمسلمٌ-ملسو هيلع هللا ىلص -ومن أصرح األدلة فً هلا المعنى أن النبً 
ِ َوالَِّلٌَن آَمنُوا أَْن ٌَْستَْؽِفُروا ِلْلُمْشِرِكٌَن َولَْو َكانُوا أُوِلً  (ٖ)المشركٌن ًّ وأنزل هللا تعالى:}َما َكاَن ِللنَّبِ

موا على استؽفارهم [، وندٖٔٔلُْربَى ِمْن بَْعِد َما تَبٌَََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم{ ]التوبة : 
ُ ِلٌُِضلَّ لَْوًما بَْعَد إِْل َهَداهُْم َحتَّى ٌُبٌََِّن لَُهْم َما ٌَتَّمُو َن{ للمشركٌن أنزل هللا فً للن : }َوَما َكاَن َّللاَّ

 .(ٗ)[، فصرح بؤنه ال ٌضلهم بفعل أمر إال بعد بٌان اتمابه"٘ٔٔ]التوبة : 
[، " أي: أمره موكول إِلى هللا إِن شاء عفا عنه وإِن 2ٕ٘رة:لوله تعالى:}َوأَْمُرهُ إَِلى هللِا{]البم

 ٘()شاء عالبه"
 .(ٙ)لال المخشري:" ٌحكم فً شؤنه ٌوم المٌامة ، ولٌ  من أمره إلٌكم شًء فبل تطالبوه به"

 : (2)[، خمسة أوجه2ٕ٘ولكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوأَْمُرهُ إِلَى هللِا{]البمرة:
 بة والجزاء. وٌكون الضمٌر عابدا على )المنتهً( بعد التحرٌم.أحدها : فً المحاس

 والثانً : فً العفو عنه وإسماط التبعٌة. وللن أن ٌكون الضمٌر عابدا على }ما َسلََؾ{.
 .(5)، ومماتل(1)والثالث : فً العصمة والتوفٌك . روي للن عن سعٌد بن جبٌر

بمعنى: "أمره إلى هللا فً أن ٌثبته على وللن أن ٌكون الضمٌر عابدا على )لي الربا(، 
 .(ٓٔ)االنتهاء أو ٌعٌده إلى المعصٌة فً الربا""

واختار هلا المول النحا  ، لاببل: "وهلا لول حسن بٌن ، أي وأمره إلى هللا فً المستمبل إن 
 .(ٔٔ)شاء ثبته على التحرٌم وإن شاء أباحه"

 الضمٌر عابدا على)الربا(. والرابع: فً إمرار تحرٌم الربا أو ؼٌر للن. وٌكون

                                                             

 .2ٕٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٕ٘/ٕ( البحر المحٌط: ٕ)
 باب لصة أبً طالب. 5ٓٗٔ/ٖ(:ص2ٖٔٙ( صحٌح البخاري)ٖ)
 .ٓٙٔ-5٘ٔ/ٔ( أضواء البٌان: ٗ)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٕٖٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .ٖ٘/ٔ، والنكت والعٌون: 2ٕٖ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 2)
ه:" ٌعنً: بعد التحرٌم، وبعد تركه، إن شاء عصمه، . ولفظٙٗ٘/ٕ(:ص5ٕٓٔ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)1)

 وإن شاء لم ٌفعل".
 .ٕٗ٘/ٕ( نمبل عن: تفسٌر البحر المحٌط: 5)
 .5ٗ/ٕ، وانظر: روح المعانً: ٖٔٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٖٔٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
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والخام : أن ٌعود الضمٌر على المنتهً، ولكن بمعنى التؤنٌ  له وبسط أمله فً الخٌر، كما 
تمول وأمره إلى طاعة وخٌر وموضع رجاء. وكما تمول وأمره فً نمو أو إلبال إلى هللا وإلى 

 .(ٔ)طاعته
لََؾ{ أو لـ}الربا{، وكبلهما لال اآللوسً: " ومن النا  من جعل الضمٌر المجرور لـ}ما سَ 

 .(ٕ)خبلؾ الظاهر "
لال أبو حٌان:" الظاهر أن الضمٌر فً : }أمره{، عابد على المنتهً ، إل سٌاق الكبلم معه ، 

 .(ٖ)وهو بمعنى التؤنٌ  له وبسط أمله فً الخٌر"
له بعد تحرٌم [، " أي ومن عاد ِإلى التعامل بالربا واستح2ٕ٘لوله تعالى:} }َوَمْن َعاَد{]البمرة:

 .(ٗ)هللا له"
 .(٘)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: فً الربا بعد التحرٌم، فاستحله، لمولهم: إنما البٌع مثل الربا" 
وأخرج ابن ابً حاتم "عن سفٌان فً لوله: }ومن عاد{، لال: من لم ٌتب حتى ٌموت فؤولبن  

 .(ٙ)أصحاب النار هم فٌها خالدون"
ما سلؾ لكره من فعل الربا واعتماد جوازه واالحتجاج علٌه لال اآللوسً:" أي: رجع إلى 

 .(2)بمٌاسه على البٌع"
 .(1)لال الماسمً:" أي إلى تحلٌل الربا بعد النص"

لال ابن كثٌر:" أي : إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهً هللا له عنه ، فمد استوجب العموبة ، ولامت 
 .(5)علٌه الحجة"

[،  " فهو من المخلدٌن فً 2ٕ٘أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{]البمرة:لوله تعالى:} فَؤُولَبَِن 
 .(ٓٔ)نار جهنم"

 .(ٔٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: ال ٌموتون"

ولد أتى باسم اإلشارة الدال على البعد فً لوله} فَؤُولَبَِن {؛ وللن لسفوله، أي هوى بعٌداً؛ و} 
 .(ٕٔ)المبلزمون لها؛ وأكد للن بموله تعالى: } هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{أَْصَحاُب النَّاِر {، أي: أهلها 

لال الماسمً: " ومن أحل ما حرم هللا عّز وجّل فهو كافر، فللا استحك الخلود، وبهلا تبٌن أن 
ال تعلك للمعتزلة بهله اآلٌة فً تخلٌد الفساق. حٌث بنوا على أن المتوعد علٌه بالخلود العود إلى 

خاصة. وال ٌخفى أنه ال ٌساعدهم على للن الظاهر اللي استدلوا به. فإن اللي ولع فعل الربا 
 العود إلٌه محمول على ما تمدم.

كؤنه لال: ومن عاد إلى ما سلؾ لكره، وهو فعل الربا واعتماد جوازه واالحتجاج علٌه بمٌاسه 
رٌمها، مسندا إحبللها على البٌع. وال شن أن من تعاطى معاملة الربا مستحبل لها مكابرا فً تح

فمد كفر ثم ازداد كفرا. وإل لان ٌكون  -إلى معارضة آٌات هللا البٌنات، بما ٌتوهمه من الخٌاالت

                                                             

 . ٖٔٙ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 2ٕٖ/ٔ(أنظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 .5ٗ/ٕ( روح المعانً: ٕ)
 .ٖٕ٘/ٕ( البحر المحٌط: ٖ)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 . ٙٗ٘/ٕ(:ص5ٕٕٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘)
 .2ٗ٘/ٕ(:ص5ٖٕٓ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)
 .5ٗ/ٕ( روح المعانً: 2)
 .ٕٕٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1)
 .2ٔٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .2ٗ٘/ٕ(:ص5ٕٓٗحاتم)( أخرجه ابن أبً ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
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الموعود بالخلود فً اآلٌة من ٌمال إنه كافر مكلب ؼٌر مإمن. وهلا ال خبلؾ فٌه، فبل دلٌل إلا 
 .(ٔ)للمعتزلة على اعتزالهم فً هله اآلٌة. وهللا الموفك"

ابن عاشور:" وجعل العابد خالدا فً النار إما ألن المراد العود إلى لوله: إنما البٌع مثل  لال
الربا، أي عاد إلى استحبلل الربا وللن نفاق فإن كثٌرا منهم لد شك علٌهم ترن التعامل بالربا، 

. وإما فعلم هللا منهم للن وجعل عدم إلبلعهم عنه أمارة على كلب إٌمانهم، فالخلود على حمٌمته
ألن المراد العود إلى المعاملة بالربا، وهو الظاهر من ممابلته بموله: فمن جاءه موعظة من ربه 

 :(ٕ)فانتهى والخلود طول المكث كمول لبٌد
ٌُْن َكبلُمَهـا ـا َخَواِلَد َما ٌَِب   فََولَْفـُت أَْسؤَلَُها َوَكٌَؾ سَُإالُنَـا         ُصما

 ومنه: خلد هللا ملن فبلن.
تمسن بظاهر هاته اآلٌة ونحوها الخوارج المابلون بتكفٌر مرتكب الكبٌرة كما تمسكوا و

بنظابرها، وؼفلوا عن تؽلٌظ وعٌد هللا تعالى فً ولت نزول المرآن إل النا  ٌومبل لرٌب عهدهم 
 .(ٖ)بكفر. وال بد من الجمع بٌن أدلة الكتاب والسنة"

 الفوابد:
 الربا، حٌث شبه آكله بمن ٌتخبطه الشٌطان من الم .من فوابد اآلٌة: التحلٌر من  - ٔ
 ومنها: أن من تعامل بالربا فإنه ٌصاب بالنهمة العظٌمة فً طلبه. - ٕ
ومنها: أن الشٌطان ٌتخبط بنً آدم فٌصرعه؛ وال عبرة بمول من أنكر للن من المعتزلة،  - ٖ

فً  -رحمه هللا  -ابن المٌم وؼٌرهم؛ ولد جاءت السنة بإثبات للن؛ والوالع شاهد به؛ ولد لسم 
زاد المعاد الصرع إلى لسمٌن: صرع بتشنج األعصاب؛ وهلا ٌدركه األطباء، وٌمرونه، 
وٌعالجونه بما عندهم من األدوٌة، والثانً: صرع من الشٌطان؛ وللن ال علم لؤلطباء به؛ وال 

 ً للن.ٌعالج إال باألدوٌة الشرعٌة كمراءة المرآن، واألدعٌة النبوٌة الواردة ف

ومن فوابد اآلٌة: بٌان علة لٌام المرابٌن كمٌام اللي ٌتخبطه الشٌطان من الم ؛ وهً: }  - ٗ
 أنهم لالوا إنما البٌع مثل الربا { ٌعنً: فإلا كان مثله فبل حرج علٌنا فً طلبه.

ومنها: مبالؽة أهل الباطل فً تروٌج باطلهم؛ ألنهم جعلوا الممٌ  هو الممٌ  علٌه؛  - ٘
 م: } إنما البٌع مثل الربا {؛ وكان ممتضى الحال أن ٌمولوا: إنما الربا مثل البٌع.لموله
وحده؛ فما أحله فهو حبلل؛ وما حرمه فهو حرام  -تبارن وتعالى  -ومنها: أن الحكم هلل  - ٙ

سواء علمنا الحكمة فً للن، أم لم نعلم؛ ألنه تعالى رد لولهم: } إنما البٌع مثل الربا { بموله 
 لى: } وأحل هللا البٌع وحرم الربا {؛ فكؤنه لال: لٌ  األمر إلٌكم؛ وإنما هو إلى هللا.تعا
ومنها: أن بٌن الربا والبٌع فرلاً أوجب اختبلفهما فً الحكم؛ فإنا نعلم أن هللا تعالى ال ٌفرق  - 2

عالى: بٌن شٌبٌن فً الحكم إال وبٌنهما فرق فً العلة، والسبب الممتضً الختبلفهما؛ لموله ت
ً لموم ٌولنون{ 1}ألٌ  هللا بؤحكم الحاكمٌن{ ]التٌن:  [ ، ولوله تعالى: }ومن أحسن من هللا حكما

 [ .ٓ٘]المابدة: 
ومنها: أن ما أخله اإلنسان من الربا لبل العلم فهو حبلل له بشرط أن ٌتوب، وٌنتهً؛  - 1

 لموله تعالى: } فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلؾ {.
ومنها: أنه لو تاب من الربا لبل أن ٌمبضه فإنه ٌجب إسماطه؛ لموله تعالى: } فانتهى {؛  - 5

أال وإن ربا »ومن أخله بعد العلم فإنه لم ٌنته؛ ولهلا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً عرفة فً حجة الوداع: 
؛ فبٌن (ٔ)«ضوع كلهالجاهلٌة موضوع؛ وأول رباً أضعه ربانا ربا العبا  بن عبد المطلب فإنه مو

 )ص( أن ما لم ٌإخل من الربا فإنه موضوع.

                                                             

 .2ٕٕ-ٕٕٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .ٗٔٔ( دٌوانه:ٕ)
 .5ٔ-5ٓ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٖ)

 .1ٕٔٔ[ 2ٗٔ] 5ٕ٘ٓ: حجة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، حدٌث رلم 5ٔ، كتاب الحج، باب 11ٔ – 11ٓأخرجه مسلم ص (ٔ)



ٕ٘5 

 

ومنها: رأفة هللا تعالى بمن شاء من عباده؛ لموله تعالى: } فمن جاءه موعظة من ربه  - ٓٔ
 فانتهى {؛ وهله ربوبٌة خاصة تستلزم توفٌك العبد للتوبة حتى ٌنتهً عما حرم هللا علٌه.

الربا بعد الموعظة؛ لموله تعالى: } ومن عاد فؤولبن ومنها: التحلٌر من الرجوع إلى  - ٔٔ
 أصحاب النار هم فٌها خالدون {.

ومنها: التخوٌؾ من التفاإل البعٌد لمن تاب من الربا؛ ألنه تعالى لال: } فله ما سلؾ  - ٕٔ
 وأمره إلى هللا {؛ ٌعنً أن اإلنسان ٌتفاءل، وٌإمل؛ ألن األمر لد ال ٌكون على حسب تفاإله.

منها: بٌان عظم الربا؛ لموله تعالى: } ومن عاد فؤولبن أصحاب النار هم فٌها و - ٖٔ
  خالدون{.

 المرآن
ُ ال ٌُِحبُّ ُكل  َكف اٍر أَثٌٍِم{ ]البمرة:  َدلَاِت َوّللا  بَا َوٌُْربًِ الص  ُ الّرِ  [2ٕٙ}ٌَْمَحُك ّللا 

 :التفسٌر
ٌنتفع به، وٌنمً الصدلات وٌكثرها، ٌلهب هللا الربا كله أو ٌحرم صاحبه بركة ماله، فبل 

وٌضاعؾ األجر للمتصدلٌن، وٌبارن لهم فً أموالهم. وهللا ال ٌحب كل ُمِصّرٍ على كفره، 
 ُمْستَِحّلٍ أكل الربا، متماٍد فً اإلثم والحرام ومعاصً هللا.
بَا {]البمرة: ُ الّرِ ه وٌلهب [، "أي: ٌنمصه وٌهلك2ٕٙلوله تعالى: لوله تعالى } ٌَْمَحُك َّللاَّ

 .(ٔ)ببركته"
 .(ٕ)لال ابن عبا : "ٌَنمص"

 .(ٖ)ولال سعٌد بن جبٌر:"ٌضمحل"
 .(ٗ)ولال الحسن: " للن ٌوم المٌامة، ٌمحك هللا الربا ٌومبل وأهله"

 .(٘)ولال مماتل:" ما كان من ربا، وإن ثري، حتى تؽبط به صاحبه، ٌمحمه هللا عز وجل"

 .(ٙ)هبه"لال الطبري:" ، ٌنمُُص هللا الّربا فٌلْ 
 .(2)لال ابن عطٌة:أي:" ٌنمص وٌلهب، ومنه محاق الممر وهو انتماصه"

 .(1)لال الماوردي:" أي ٌنمصه شٌباً بعد شًء ، مؤخول من محاق الشهر لنمصان الهبلل فٌه"
لال الصابونً:" أي ٌُلهب ربحه وٌمحو خٌره وإِن كان زٌادة فً الظاهر"
(5). 

إما بؤن ٌلهبه بالكلٌة من ٌد صاحبه ، أو ٌَْحرَمه بركة ماله فبل لال ابن كثٌر:" أي : ٌلهبه ، 
ٌنتفع به ، بل ٌعلبه به فً الدنٌا وٌعالبه علٌه ٌوم المٌامة. كما لال تعالى : } لُْل ال ٌَْستَِوي اْلَخِبٌُث 

ٌَْجعََل اْلَخبٌَِث بَْعَضهُ [ ، ولال تعالى : } وَ َٓٓٔوالطٌَُِّّب َولَْو أَْعَجبََن َكثَْرةُ اْلَخبٌِِث { ]المابدة : 
ٌَْربَُو 2َٖعلَى بَْعٍض فٌََْركَُمهُ َجِمًٌعا فٌََْجعَلَهُ فًِ َجَهنَّم { ]األنفال :  ٌْتُْم ِمْن ِربًا ِل [ ، ولال : } َوَما آتَ

ٌَْربُو ِعْنَد َّللاَّ { ]اآلٌة[ )  .(ٓٔ)["5ٖ( ]الروم : ٔفًِ أَْمَواِل النَّاِ  فَبل 
اكتساب المال من ؼٌر حله، وكلا إمساكه عن إخراج الحك منه سبب لال ابن حجر: "وأن 
 .(ٔٔ)لمحمه فٌصٌر ؼٌر مبارن"

                                                             

 .ٖٗٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .٘ٔ/ٙ(:صٕٔ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .2ٗ٘/ٕ(ص:5ٕٓ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٗ٘/ٕ(ص:5ٕٓٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .2ٗ٘/ٕ(:ص5ٓ2ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘)
 .٘ٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .ٖٓ٘/ٔ( النكت والعٌون: 1)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .2ٖٔ/ٔبن كثٌر: ( تفسٌر آٔ)
. معنى محك المال: لهاب بركته وعدم انتفاع صاحبه به، وهو المعنى اللي لكره الحافظ، ٖٕ٘/ٔٔ(الفتح: ٔٔ)

أو لهابه بالكلٌة من ٌد صاحبه، كل للن فً الدنٌا، باإلضافة إلى العماب علٌه فً األخرى. انظر: الكشؾ والبٌان 



ٕٙٓ 

 

بَا {]البمرة: ُ الّرِ  :(ٔ)[،  فٌه وجهان2ٕٙولوله تعالى: } ٌَْمَحُك َّللاَّ
 أحدهما : ٌبطله ٌوم المٌامة إلا تصدق به فً الدنٌا .
 ٌه فً اآلخرة .والثانً : ٌرفع البركة منه فً الدنٌا مع تعلٌبه عل

َدلَاِت{]البمرة: ٌها له"2ٕٙلوله تعالى: }َوٌُْربًِ الصَّ ٌَُربُّها وٌنّمِ [، أي:" ٌُضاعؾ أجَرها، 
(ٕ). 

 .(ٖ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌضاعؾ الصدلات"
 . (ٗ)لال ابن حجر:"أي: ٌنمٌها"

 .(٘)لال ابن عطٌة:" معناه ٌنمٌها وٌزٌد ثوابها تضاعفا"
ٌثمرها وٌبارن فٌها فً الدنٌا ، وٌضاعؾ بها األجر والثواب فً لال البؽوي: " أي: 

 .(ٙ)العمبى"
لال الصابونً:" وٌُكثر الصدلات وٌنمٌّها وإِن كانت نمصاناً فً الشاهد"
(2). 

 .(1)، أنه لال : "إن الربا وإن كثر فإن عالبته تصٌر إلى لل"-ملسو هيلع هللا ىلص-ولد روي عن النبً 
َدلَاِت{]البمرة: ولد لكر أهل العلم   : (5)[ لولٌن2ٕٙفً لوله تعالى}َوٌُْربًِ الصَّ

 أحدهما : ٌثمر المال اللي خرجت منه الصدلة .
 والثانً : ٌضاعؾ أجر الصدلة وٌزٌدها ، وتكون هله الزٌادة واجبة بالوعد ال بالعمل .

نً آدم، ٌظن لال ابن عطٌة:" ولد جعل هللا هلٌن الفعلٌن بعك  ما ٌظنه الحرٌص الجشع من ب
 .(ٓٔ)الربا ٌؽنٌه وهو فً الحمٌمة ممحك، وٌظن الصدلة تفمره وهً نماء فً الدنٌا واآلخرة"

                                                                                                                                                                               

، زاد المسٌر البن الجوزي: 1ٖٗ/ٕن عطٌة: أ، المحرر الوجٌز الب٘ٙٔ/ٔأ، البسٌط للواحدي: 52ٔ/ٔللثعلبً: 
، الجامع ألحكام المرآن ٖٓٔ-ٕٓٔ/2، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٓ٘/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٖٔ/ٔ

، إرشاد العمل ٖٖٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٘ٓٗ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٕٖٙ/ٖللمرطبً: 
، روح المعانً ٔٗٔ/ٖ، فتح البٌان لصدٌك خان: ٔٗٗ/ٔح المدٌر للشوكانً: ، فت2ٕٙ/ٔالسلٌم ألبً السعود: 

 . 2ٖٓ/ٖ، محاسن التؤوٌل للماسمً: ٔ٘/ٖلؤللوسً: 
 .ٖٓ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .٘ٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .2ٗ٘/ٕ(:ص5ٓ5ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
. وٌزٌدها فً الدنٌا، وٌَُكثِّر ثوابَها بالتضعٌؾ فً اآلخرة، انظر: تهلٌب اللؽة لؤلزهري: 2ٕٔ( الهدي: ٗ)

، المحرر الوجٌز البن 5ٖٕٗ/ٙ، الصحاح للجوهري: 1ٖٗ/ٕ، معجم مماٌٌ  اللؽة البن فار : 2ٕٕ/٘ٔ
، البحر ٙٓٗ/ٔبن كثٌر: ، تفسٌر المرآن العظٌم الٕٖٙ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 2ٖٗ/ٕعطٌة: 

 . 2ٖٓ/ٖ، محاسن التؤوٌل للماسمً: ٖٖٙ/ٕالمحٌط ألبً حٌان: 
 .2ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٖٗٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٙ)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
(، ولفظه "ما أحد أكثر من الربا إال كان عالبة 15ٕٕ، وابن ماجة فً سننه)5ٖ٘/ٔ( رواه أحمد فً مسنده:1)

 ( : "هلا إسناد صحٌح رجاله ثمات"[.55ٔ/ٕه إلى للة".] ولال البوصٌري فً الزوابد )أمر
: عن عبدهللا ابن مسعود، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:" الّربا َوإن كثُر فإلى لُّل ". و ٘ٔ/ٙ(:صٕٕ٘ٙولكر الطبري)

 .2ٖ/  ٕأخرجه الحاكم فً المستدرن 
، أنه لال: "من احتكر على المسلمٌن طعامهم ضربه هللا بالجلام واإلفبل ".] وفً الشؤن نفسه روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص

 ([.ٕ٘٘ٔ( وسنن ابن ماجة برلم )ٕٔ/ٔالمسند )
ه ، وروي عنه ملسو هيلع هللا ىلص، أنه لال:" إّن هللا عز وجل ٌمبُل الّصدلة وٌؤخلها بٌمٌنه فٌربٌِّها ألحدكم كما ٌربًِّ أحُدكم ُمْهرَ 

َ هَُو ٌَْمبَُل التَّْوبَةَ عَ ح ْن تى إن اللممة لتصٌر مثل أُُحد ، وتصدٌُك للن فً كتاب هللا عز وجل :}أَلَْم ٌَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
َدَلاِت { ]سورة التوبة :  [ ، و }ٌمحك هللا الّربا وٌُْربً الّصَدلات{".] أخرجه الطبري فً ِٗٓٔعبَاِدِه َوٌَؤُْخلُ الصَّ

(، والترملي 5ٓٓٓٔ، ورواه احمد فً المسند)2ٗ٘/ٕ(:ص5ٓ1ٕ، وإبن أبً حاتم)ٙٔ/ٙص:(ٖٕ٘ٙتفسٌره)
، 1ٔ/ٙ(:صٕ٘٘ٙ( و)ٕٗ٘ٙ([.  ]وانظر فٌما معناه من األخبار فً تفسٌر الطبري)5٘ٙفً كتاب الزكاة)

 [.ٕٓ-5ٔ/ٙ(:ص2ٕ٘ٙ، و)5ٔ/ٙ(:صٕٙ٘ٙو)
 .ٖٔ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 5)
 .2ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)



ٕٙٔ 

 

َدلَاِت {]البمرة:  :(ٔ)[، فٌه لراءتٌن2ٕٙولوله :}َوٌُْربًِ الصَّ
 األولى: بضم الٌاء والتخفٌؾ ، من : ربا الشًء ٌربو و أرباه ٌربٌه أي : كثّره ونماه ٌنمٌه. 

 .(ٕ)ولرئ : }وٌَُربًِّ{ بالضم والتشدٌد ، من التربٌةوالثانٌة: 
ُ ال ٌُِحبُّ كُلَّ َكفَّاٍر{]البمرة: [، " أي : ال ٌحب كفور الملب أثٌم المول 2ٕٙلوله تعالى:} َوَّللاَّ

 .(ٖ)والفعل"
 .(ٗ)أخرج ابن أبً حاتم " عن سفٌان بن عٌٌنة، لوله: }وهللا ال ٌحب{، لال: ال ٌمرب"

وهللا ال ٌحب كل ُمصّرٍ على كفر بربه ، ممٌم علٌه ، مستِحّل أكل الربا لال الطبري:" : 
وإطعامه ، " أثٌم " ، متماد فً اإلثم ، فٌما نهاه عنه من أكل الربا والحرام وؼٌر للن من 
معاصٌه ، ال ٌنزجر عن للن وال ٌرعوي عنه ، وال ٌتعظ بموعظة ربه التً وعظه بها فً 

 .(٘)تنزٌله وآي كتابه"
 .(ٙ)إلا نفى هللا تعالى المحبة فالمراد إثبات ضدها، وهً الكراهة"ابن عثٌمٌن:" لال

وال بد من مناسبة فً ختم هله اآلٌة بهله الصفة ، وهً أن المرابً ال ٌرضى  لال ابن كثٌر: "
بما لسم هللا له من الحبلل ، وال ٌكتفً بما شرع له من التكسب المباح ، فهو ٌسعى فً أكل 

  بالباطل ، بؤنواع المكاسب الخبٌثة ، فهو جحود لما علٌه من النعمة ، ظلوم آثم بؤكل أموال النا
 .(2)أموال النا  بالباطل"

 :(1)[ وجهٌن 2ٕٙولكر أهل التفسٌر فً معنى }الَكفَّار{]البمرة:
 أحدهما : اللي ٌستر نعم هللا وٌجحدها .
 والثانً : هو اللي ٌكثر فعل ما ٌكفر به .

 : (5)ثٌم( وجهانوفً معنى )األ
 أحدهما : أنه من بٌَّت اإِلثم .

 والثانً : اللي ٌكثر فعل ما ٌؤثم به .
بمعنى اآلثم، كالسمٌع « األثٌم»كثٌر الكفر، أو عظٌم الكفر؛ و « الَكفّار»" و لال ابن عثٌمٌن:
 .(ٓٔ)بمعنى السامع"

ٌمتضً أن الزجر فً هله اآلٌات للكفار المستحلٌن للربا المابلٌن على جهة  لال ابن عطٌة:"
با{، ووصؾ الكفار ب أَثٌٍِم، إما مبالؽة من حٌث اختلؾ  ٌُْع ِمثُْل الّرِ التكلٌب للشرع }ِإنََّما اْلبَ
اللفظان، وإما لٌلهب االشتران اللي فً كفار، إل لد ٌمع على الزارع اللي ٌستر الحب فً 

 .(ٔٔ)األرض"
ُ ال ٌُِحبُّ كُلَّ َكفَّاٍر{، أي: "محسنا صالحا بل ٌرٌده مسٌبا  ولٌل فً تفسٌر لوله تعالى: َوَّللاَّ
فاجرا، وٌحتمل أن ٌرٌد وهللا ال ٌحب توفٌك الكفار األثٌم، وهله تؤوٌبلت مستكرهة، أما األول 

فؽٌر صحٌح المعنى، بل  فؤفرط فً تعدٌة الفعل وحمله من المعنى ما ال ٌحتمله لفظه، وأما الثانً

                                                             

 .2ٔٗ-2ٖٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
( ومنه لوله ملسو هيلع هللا ىلص: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طٌب ، وال ٌمبل هللا إال الطٌب ، وإن هللا لٌمبلها بٌمٌنه ، ثم ٕ)

ه ، حتى ٌكون مثل الجبل". ]صحٌح البخاري برلم ) ( وبرلم ٌٓٔٗٔربٌها لصاحبه كما ٌربً أحدكم فَلُوَّ
 ([.ٗٔٓٔ، ومسلم)(2ٖٗٓ)
 .2ٔ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .1ٗ٘/ٕ(:ص5ٕٔٓ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗ)
 .ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .25ٖ-21ٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .2ٔٙ-2ٔ٘/ٔ( تفسٌر الطبري:2)
 .ٖٔ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 1)
 .ٖٔ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 5)
 .25ٖ-21ٖ/ٖعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٓٔ)
 .2ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)



ٕٕٙ 

 

هللا تعالى ٌحب التوفٌك على العموم وٌحببه، والمحب فً الشاهد ٌكون منه مٌل إلى المحبوب 
ولطؾ به، وحرص على حفظه، وتظهر دالبل للن، وهللا تعالى ٌرٌد وجود الكافر على ما هو 

وتلن المزٌة  علٌه، ولٌ  له عنده مزٌة الحب بؤفعال تظهر علٌه نحو ما لكرناه فً الشاهد،
 .(ٔ)موجودة للمإمن، ولما انمضى لكرهم عمب بلكر ضدهم لٌبٌن ما بٌن الحالٌن"
 .(ٕ)لال الصابونً:" وفً اآلٌة تؽلٌظ فً أمر الربا وِإٌلان بؤنه من فعل الكفار"

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: محك الربا: إما حساً، وإما معنًى، كما سبك. - ٔ
 ربا، وسد أبواب الطمع أمام المرابٌن.ومنها: التحلٌر من ال - ٕ
أي ٌزٌدها؛ والزٌادة إما أن تكون حسٌة؛ وإما أن تكون  -ومنها: أن هللا ٌْربً الصدلات  - ٖ

معنوٌة؛ فإن كانت حسٌة فبالكمٌة، مثل أن ٌنفك عشرة، فٌخلؾ هللا علٌه عشرٌن؛ وأما المعنوٌة 
 فؤن ٌُْنزل هللا البركة فً ماله.

ممابلة الضد بالضد؛ فكما أن الربا ٌُمَحك، وٌزال؛ فالصدلة تزٌد المال، وتنمٌه؛ ومنها:  - ٗ
 ألن الربا ظلم، والصدلة إحسان.

ومنها: إثبات المحبة هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } وهللا ال ٌحب كل كفار أثٌم {؛ ووجه  - ٘
أي  -من لم ٌتصؾ بللن الداللة أن نفً المحبة عن الموصوؾ بالكفر، واإلثم ٌدل على إثباتها ل

لؽواً من المول ال فابدة « الكفار األثٌم»لمن كان مإمناً مطٌعاً؛ ولوال للن لكان نفً المحبة عن 
بموله تعالى: }كبل إنهم عن ربهم ٌومبل لمحجوبون{  -رحمه هللا  -منه؛ ولهلا استدل الشافعً 

حجب الفجار عن رإٌته فً حال [ على أن األبرار ٌرون هللا عز وجل؛ ألنه لما ٘ٔ]المطففٌن: 
الؽضب دل على ثبوتها لؤلبرار فً حال الرضا؛ وهلا استدالل خفً جٌد؛ والمحبة الثابتة هلل عز 

إرادة الثواب، أو  -كما لال أهل التعطٌل  -وجل هً محبة حمٌمٌة تلٌك بجبلله، وعظمته؛ ولٌست 

أعنً إجراء  -بة؛ وهله الماعدة الثواب؛ ألن إرادة الثواب ناشبة عن المحبة؛ ولٌست هً المح
اتفك علٌها علماء السلؾ، وأهل السنة والجماعة؛  -النصوص على ظاهرها فً باب صفات هللا 

 ألن ما ٌتحدث هللا به عن نفسه أمور ؼٌبٌة ٌجب علٌنا االلتصار فٌها على ما ورد.
 المرآن

اِلَحاِت َوأَلَاُموا َكاةَ لَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل  }إِن  ال ِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الص  اَلةَ َوآتَُوا الز  الص 
ٌَْحَزنُوَن ) ٌِْهْم َواَل هُْم   [22ٕ({ ]البمرة : 22َٕخْوٌف َعلَ

 التفسٌر:
إن اللٌن صدلوا هللا ورسوله، وعملوا األعمال الطٌبة، وأدَّوا الصبلة كما أمر هللا ورسوله، 

م ثواب عظٌم خاص بهم عند ربهم ورازلهم، وال ٌلحمهم خوؾ فً وأخرجوا زكاة أموالهم، له
 آخرتهم، وال حزن على ما فاتهم من حظوظ دنٌاهم.

ثم لال تعالى مادحا للمإمنٌن بربهم ، المطٌعٌن أمره ، المإدٌن شكره ،  لال ابن كثٌر:" 
الكرامة ، وأنهم ٌوم  المحسنٌن إلى خلمه فً إلامة الصبلة وإٌتاء الزكاة ، مخبًرا عما أعد لهم من

 .(ٖ)المٌامة من التبعات آمنون"
لال ابن عاشور: هله اآلٌة: "جملة معترضة لممابلة اللم بالمدح، ولد تمدم تفسٌر نظٌرتها 
لرٌبا. والممصود التعرٌض بؤن الصفات الممابلة لهاته الصفات صفت ؼٌر المإمنٌن. والمناسبة 

 .(ٗ)تزداد ظهورا لموله: }وآتوا الزكاة{"
 .(٘)آمنوا بملوبهم بما ٌجب اإلٌمان به""أي: إن اللٌن[، 22ٕلوله تعالى:}إِنَّ اللٌن آَمنُواْ{]البمرة:

                                                             

 .2ٖٖ/ٔ( المحرر الوجً: ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفسٌر: ٕ)
 .2ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .5ٖ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر:ٗ)
 .1ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)



ٕٖٙ 

 

 .(ٔ)لال الصابونً:" أي صّدلوا باهلل"
 .(ٕ)بما وجب اإلٌمان به" لال اآللوسً:أي: "

تحرٌم لال الطبري:" ٌعنً اللٌن صدلوا باهلل وبرسوله ، وبما جاء به من عند ربهم ، من 
 .(ٖ)الربا وأكله ، وؼٌر للن من سابر شرابع دٌنه"

عملوا األعمال الصالحات؛ وهً و :أي [، "22َٕوَعِملُواْ الصالحات{]البمرة: لوله تعالى:}
 .(ٗ)المبنٌة على اإلخبلص هلل، والمتابعة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(٘)وجل بها ، والتً نََدبهم إلٌها" لال الطبري:" }وعملوا الصالحات{، التً أمرهم هللا عز
 

 .(ٙ)ا" وأدَّوا الصبلة كما أمر هللا ورسوله أي:"[، 22ٕلوله تعالى:}َوأَلَاُموا الصَّبلةَ{]البمرة: 
أتوا بها لوٌمة بشروطها، وأركانها، وواجباتها، ومكمبلتها؛ وعْطفها و"أي: لال ابن عثٌمٌن:

العام؛ ألن إلامة الصبلة من األعمال الصالحة، على العمل الصالح من باب عطؾ الخاص على 
 .(2)ونُص علٌها ألهمٌتها"

 .(1)لال الطبري:أي: }وألاموا الصبلة{ المفروضة بحدودها ، وأّدوها بُسنَنها"
َكاةَ{]البمرة:  لوله تعالى:}  .(5)عطوا الزكاة مستحمها"وأ:[، "أي22َٕوآتَُوا الزَّ

المفروضة علٌهم فً أموالهم ، بعد اللي سلؾ منهم من أكل لال الطبري:" }وآتوا الزكاة{ 
 .(ٓٔ)الّربا ، لبل مجًء الموعظة فٌه من عند ربهم"

هً النصٌب اللي أوجبه هللا عز وجل فً األموال الزكوٌة؛ وهو معروؾ فً «: الزكاة»و 
 .(ٔٔ)كتب الفمه"

كاةَ باللكر ولد تضمنهما عمل  بلةَ والزَّ اِلحاِت تشرٌفا لهما، لال ابن عطٌة:" وخص الصَّ الصَّ
وتنبٌها على لدرهما، إل هما رأ  األعمال الصبلة فً أعمال البدن، والزكاة فً أعمال 

لال اآللوسً: تخصٌص الصبلة والزكاة، "باللكر مع اندارجهما فً األعمال للتنبٌه على عظم 
 .(ٖٔ)عمال المالٌة"فضلهما، فإن األولى أعظم األعمال البدنٌة. والثانٌة أفضل األ

 .(ٗٔ)أي: لهم ثوابهم عند هللا"[، "22ٕ}لَُهْم أَْجُرهُْم ِعنَد َربِِّهْم{]البمرة: :لوله تعالى
 .(٘ٔ)"لال لتادة:"أجر كبٌر على حسناتهم، وهً الجنة

الموعود لهم حال كونه ِعْنَد َربِِّهْم وفً التعبٌر بللن مزٌد لطؾ وتشرٌؾ"لال اآللوسً:"
(ٔٙ). 

 .(2ٔ)الطبري:"ٌعنً ثواب للن من أعمالهم وإٌمانهم وَصَدلتهم ٌوم حاجتهم إلٌه فً معادهم"لال 
ٌِْهْم{]البمرة:   .(ٔ)"وال ٌلحمهم خوؾ فً آخرتهم أي:"[، 22ٕلوله تعالى:}َوالَ َخْوٌؾ َعلَ

                                                             

 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٔ٘/ٕ( روح المعانً: ٕ)
 .ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن: ( ٗ)
 .ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٘)
 2ٗ/ٔالتفسٌر المٌسر:( ٙ)
 .1ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: 1)
 .1ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .1ٖٓ/ٖ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .2ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٔ٘/ٕ( روح المعانً: ٖٔ)
 .1ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)
 5ٕٔ/ٔ(:ص1ٗٙأخرجه ابن أبً حاتم)( ٘ٔ)
 .ٔ٘/ٕ( روح المعانً: ٙٔ)
 .ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: 2ٔ)



ٕٙٗ 

 

 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن:" أي فٌما ٌستمبل من أمرهم"
 .(ٖ)األكبر"ٌوم الفزع "لال الماسمً:أي: الخوؾ علٌهم

لال الطبري:" ٌومبل من عمابه على ما كان سلؾ منهم فً جاهلٌتهم وكفرهم لبل مجٌبهم 
موعظة من ربهم ، من أكل ما كانوا أكلوا من الربا ، بما كان من إنابتهم ، وتوبتهم إلى هللا عز 

 .(ٗ)وجل من للن عند مجٌبهم الموعظة من ربهم، وتصدٌمهم بوعد هللا ووعٌده"
وال حزن على ما فاتهم من حظوظ  أي:"[، 22ٕعالى:}َوالَ هُْم ٌَْحَزنُوَن{ ]البمرة:لوله ت
 .(٘)"دنٌاهم

 .(ٙ)أي فٌما مضى من أمرهم" لال ابن عثٌمٌن:"
 .(2)ألنهم فرحون بما آتاهم ربهم وولاهم علاب الجحٌم" لال الماسمً:"

الدنٌا من أكل الربا والعمل به ، لال الطبري:"}والهم ٌحزنزن{ على تركهم ما كانوا تركوا فً 
إلا عاٌنوا جزٌل ثواب هللا تبارن وتعالى ، وهم على تركهم ما تَركوا من للن فً الدنٌا ابتؽاَء 

 .(1)رضوانه فً اآلخرة ، فوصلوا إلى ما ُوعدوا على تركه"
 الفوابد:

لزم التشجٌع، من فوابد اآلٌة: الحث على اإلٌمان، والعمل الصالح؛ ألن لكر الثواب ٌست - ٔ
 والحث، واإلؼراء.

ومنها: أنه البد مع اإلٌمان من العمل الصالح؛ فمجرد اإلٌمان ال ٌنفع العبد حتى ٌموم  - ٕ
 أي واجب اإلٌمان: وهو العمل الصالح. -بواجبه 
ومنها: أن العمل ال ٌفٌد حتى ٌكون صالحاً؛ والصبلح أن ٌنبنً العمل على أمرٌن:  - ٖ

وضدها البدعة؛ فمن أخلص هلل فً شًء،  -وضده الشرن؛ والمتابعة  - اإلخبلص هلل عز وجل
ولكنه أتى بعمل مبتدع لم ٌمبل منه؛ ومن أتى بعمل مشروع لكن خلطه بالشرن لم ٌمبل منه؛ 

 وأدلة هلا معروفة.
 ومنها: بٌان أهمٌة إلامة الصبلة، وإٌتاء الزكاة. - ٗ
أعلى أركان اإلسبلم بعد  -بلة، وإٌتاء الزكاة أعنً إلامة الص -ومنها: أن هلٌن الركنٌن  - ٘

 الشهادتٌن؛ للنص علٌهما من بٌن سابر األعمال الصالحة.
ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ضمن األجر لمن آمن، وعمل صالحاً، وألام الصبلة، وآتى  - ٙ

 الزكاة؛ لموله تعالى: } لهم أجرهم عند ربهم {.
والمضاؾ  -تبارن وتعالى  -الثواب؛ ألنه أضافه إلى نفسه  ومنها: اإلشارة إلى عظمة هلا - 2

 إلى العظٌم ٌكون عظٌماً.
اإلٌمان، والعمل الصالح، وإلام  -ومنها: أن هإالء اللٌن اتصفوا بهله الصفات األربع  - 1

لٌ  علٌهم خوؾ من مستمبل أمرهم؛ وال حزن فٌما مضى من أمرهم؛  -الصبلة، وإٌتاء الزكاة 
ما به األمن التام، كما لال هللا تعالى: }اللٌن آمنوا ولم ٌلبسوا إٌمانهم بظلم أولبن لهم ألنهم فعلوا 

  [ .1ٕاألمن وهم مهتدون{ ]األنعام: 
 المرآن

با إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{ ]البمرة: ًَ ِمَن الّرِ َ َوذَُروا َما بَِم  [28ٕ}ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا ات مُوا ّللا 

                                                                                                                                                                               

 2ٗالتفسٌر المٌسر:( ٔ)
 .1ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .ٕٕ-ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 2ٗالتفسٌر المٌسر:( ٘)
 .1ٖٔ/ٖ: ( تفسٌر ابن عثٌمٌنٙ)
 .ٖٕٓ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٕٕ/ٙ( تفسٌر الطبري: 1)



ٕٙ٘ 

 

 التفسٌر:
 :(ٔ)فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال

نزلت هله اآلٌة فً العبا  بن عبد المطلب ورجٍل من بنً المؽٌرة ، كانا  األول: لال السدي:"
با إلى أنا  من ثمٌؾ من بنً عمرو وهم بنو عمرو بن  شرٌكٌن فً الجاهلٌة ، ٌُسِلفان فً الّرِ

الربا ، فؤنزل هللا }لروا ما بمً{ من فضل كان فً عمٌر ، فجاء اإلسبلم ولهما أموال عظٌمة فً 
 .(٘)، ومماتل(ٗ)، والضحان(ٖ). وروي نحوه عن ابن جرٌج(ٕ)الجاهلٌة }من الربا{"

والثانً:روي الكلبً،  عن أبً صالح، عن ابن عبا : "بلؽنا وهللا أعلم أن هله اآلٌة نزلت فً 
من بنً مخزوم، وكانت بنو المؽٌرة بنً عمرو بن عمٌر بن عوؾ من ثمٌؾ، وفً بنً المؽٌرة 

ٌربون لثمٌؾ، فلما أظهر هللا تعالى رسوله على مكة، وضع ٌومبل الربا كله، فؤتى بنو عمرو بن 
عمٌر وبنو المؽٌرة إلى عتاب بن أسٌد وهو على مكة، فمال بنو المؽٌرة: ما جعلنا أشمى النا  

ولحنا على أن لنا ربانا، فكتب عتاب بالربا وضع عن النا  ؼٌرنا، فمال بنو عمرو بن عمٌر: ص
فنزلت هله اآلٌة والتً بعدها: }فإن لم تفعلوا فؤلنوا بحرب من هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فً للن إلى رسول هللا 

ورسوله{ فعرؾ بنو عمرو أن ال ٌدان لهم بحرب من هللا ورسوله ٌمول هللا تعالى: }وإن تبتم فلكم 
 .(ٙ)تؤخلون أكثر }وال تظلمون{ فتبخسون منه"رءو  أموالكم ال تظلمون{ ف

والثالث:ولال آخرون: "نزلت هله اآلٌة فً العبا  بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وكانا لد 
أسلفا فً التمر، فلما حضر الجلال لال لهما صاحب التمر: ال ٌبمى لً ما ٌكفً عٌالً إلا أنتما 

وتإخرا النصؾ وأضعؾ لكما ففعبل؛ فلما حل أخلتما حظكما كله، فهل لكما أن تؤخلا النصؾ 
فنهاهما وأنزل هللا تعالى هله اآلٌة، فسمعا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -األجل طلبا الزٌادة، فبلػ للن رسول هللا 

 . (1). روي للن عن عطاء وعكرمة(2)وأطاعا وأخلا رإو  أموالهما"
َ {]البمرة:}ٌَا أٌََُّها الَِّلٌَن آَمنُوا اتَّمُوا  لوله تعالى: ٌا من آمنتم باهلل واتبعتم رسوله  أي:"[، 21َّٕللاَّ

 .(5)"خافوا هللا
 .(ٓٔ)"أي : خافوه ورالبوه فٌما تفعلون"لال ابن كثٌر:

 .(ٔٔ)لال الصابونً:" أي اخشوا ربكم ورالبوه فٌما تفعلون"
َ  والجملة ندابٌة؛ فابدتها: تنبٌه المخاطب، ولوله تعالى: } اتخلوا ولاٌة من علابه  { أياتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٕٔ)بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه
وأمروا بتموى هللا لبل األمر بترن الربا ألن تموى هللا هً أصل االمتثال  لال ابن عاشور: "

 .(ٖٔ)واالجتناب وألن ترن الربا من جملتها، فهو كاألمر بطرٌك برهانً"
عته فٌما أمركم به ، واالنتهاء عما نهاكم خافوا هللا على أنفسكم ، فاتموه بطا لال الطبري: أي"

 .(ٔ)عنه"

                                                             

 .5ٗ-5ٖ( أنظر: أسباب النزول للواحدي: ٔ)
، وانظر: أسباب النزول 1ٗ٘/ٕ(:ص5ٖٕٔ، وابن أبً حاتم)ٖٕ-ٕٕ/ٙ(ص:1ٕ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٕ)

 .5ٗ-5ٖللواحدي: 
 . ٖٕ/ٙ(:ص5ٕ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٕ/ٙ(:صٕٓٙٙالطبري)(أنظر: تفسٌر ٗ)
 .5ٗ٘-1ٗ٘/ٕ(:ص5ٕٔ٘، و)1ٗ٘/ٕ(،ص5ٕٔٔ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)٘)
 ( من طرٌك الكلبً به.ٓ٘، وأخرجه ابن منده وأبو ٌعلى )لباب النمول: 5ٖ( أسباب النزول للواحدي: ٙ)
 .5ٖ( أسباب النزول للواحدي: 2)
 .5ٖ( أنظر: أسباب النزول للواحدي:1)
 .2ٌٗسر:التفسٌر الم( 5)
 .2ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .1ٕٖ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .5ٖ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٖٔ)
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ٌَؤٌََُّها الَِّلٌَن َءاَمنُواْ اتَّمُواْ هللاَ{]البمرة:  :(ٕ)[ وجهٌن 21ٕولكروا فً تفسٌر لوله تعالى:}
 أحدهما : ٌؤ أٌها اللٌن أمنوا بؤلسنتهم اتموا هللا بملوبكم .

 ً أفعالكم .والثانً : ٌؤٌها اللٌن أمنوا بملوبهم اتموا هللا ف
 ًَ ولال ابن فورن: "ٌحتمل أنه ٌرٌد ٌا أٌََُّها الَِّلٌَن آَمنُوا بمن لبل دمحم من األنبٌاء، }لَُروا ما بَِم

با إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{، بدمحم، إل ال ٌنفع األول إال بهلا" ِمَن الّرِ
. لال ابن عطٌة: "وهلا مردود بما (ٖ)

 .(ٗ)روي فً سبب اآلٌة"
َبا {]البمرة:لوله  ًَ ِمَن الّرِ  .(٘)اتركوا ما بمً من الربا" [، أي:"21ٕتعالى: } َولَُروا َما بَِم

عن زٌد بن أسلم فً لول هللا: }اتموا هللا ولروا ما بمً من الربا{، لال: ما أخرج ابن أبً حاتم"
 .(ٙ)بمً على النا "

على رإو  األموال ، بعد هلا لال ابن كثٌر:"أي : اتركوا ما لكم على النا  من الزٌادة 
 .(2)اإلنلار"

لال الطبري: أي:" اتركوا طلب ما بمً لكم من فَْضل على رءو  أموالكم التً كانت لكم لبل 
 .(1)أن تُربوا علٌها"

 .(5)لال الصابونً:" واتركوا ما لكم من الربا عند النا "
 .(ٓٔ)ا"لال ابن عاشور:" اتركوا ما بمً فً لمم اللٌن عاملتموهم بالرب

لال مجاهد:" كانوا فً الجاهلٌة ٌكون للرجل على الرجل الدٌن فٌمول: لن كلا وكلا، وتإخر 
 .(ٔٔ)عنً، فٌإخر عنه"

َبا {]البمرة: ًَ ِمَن الّرِ  :(ٕٔ)[، فٌه أربعة أوجه من المراءات21ٕولوله تعالى:}َما بَِم
ًَ { وهً لراءة الجمهور.  أحدهما: } َما َبِم

ًْ »الثانٌة:   : (ٗٔ)، وهلا كما لال جرٌر(ٖٔ)بكسر الماؾ وإسكان الٌاء، لرأه الحسن« ما بِم

 هو الخلٌفة فارضوا ما رضً لكم          ماضً العزٌمة ما فً حكمه جنؾ
 :  (٘ٔ)ولال عمر بن أبً ربٌعة

 كم لد لكرتن لو أجزى بلكركم     ٌا أشبه النا  كل النا  بالممر
 لرإٌة من أشبهت فً الصورإنً ألجلل أن أمشً ممابله         حباً 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٕ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٔ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .2ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .2ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .1ٕٖ/ٖعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٘)
 .1ٗ٘/ٕ(:ص5ٕٔٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٙ)
 .2ٔٙ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٕٕ/ٙ( تفسٌر الطبري: 1)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .5ٖ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٓٔ)
 .1ٗ٘/ٕ(:ص5ٕٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .2ٖ٘/ٔ، والمحرر الوجٌز: 5ٖٙ/ٖ( أنظر: تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
، 2ٔ، ونسبها ابن خالوٌه فً المراءات الشالة:ص2ٖ٘/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٔٗٔ/ٔالمحتسب:  ( أنظر:ٖٔ)

ًّ رضً هللا عنه.  ألب
، ٔٗٔ/ٔ، وفٌه: فارضوا ما لضى....وأورده برواٌة المصنؾ ابن جنً فً المحتسب:1ٖٓ( دٌوانه: ٗٔ)

. 121هشام فً المؽنً: ، وابن ٕ٘٘/ٕ، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: ٕٕٖ/ٔوالزمخشري فً الكشاؾ: 
ونحوه : لؽة شالة. ماضى العزٌمة : نافل الحكم ، لٌ  فً حكمه جنؾ : أى مٌل عن « رضى»وتسكٌن آخر 
 الحك إلى ؼٌره.

 .ٕٗٔ( دٌوانه: ٘ٔ)
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أصله )ما رضً( و)أن أمشً( فؤسكنها وهو فً الشعر كثٌر، ووجهه أنه شبه الٌاء باأللؾ 
فكما ال تصل الحركة إلى األلؾ فكللن ال تصل هنا إلى الٌاء، ومن هله اللؽة أحب أن أدعون ، 

 .(ٔ)وأشتهً أن ألضٌن ، بإسكان الواو والٌاء
 . (ٕ)"لال ابن عطٌة: وفً هلا نظر

وهً لؽة طًء ، ٌمولون للجارٌة : جاراة ،  (ٖ)،  باأللؾ، لرأه الحسن«ما بمى»والثالثة: 
 :  (ٗ)وللناصٌة : ناصاة ، ولال الشاعر

 لعمرن ال أخشى التصعلن ما بمى        على األرض لٌسً ٌسوق األباعرا
ه أبو الّسّمال، ولال أبو ، بكسر الراء المشددة وضم الباء وسكون الواو، لرأ«الّربو»والرابعة: 

الفتح: "شل هلا الحرؾ فً أمرٌن: أحدهما الخروج من الكسر إلى الضم بناء الزما، واآلخر 
 .(٘)ولوع الواو بعد الضمة فً آخر االسم"

لال ابن عطٌة: "وهلا شًء لم ٌؤت إال فً الفعل، نحو ٌؽزو وٌدعو وأما لو الطابٌة بمعنى 
ٌؽٌر واوها إلا فارق الرفع، فٌمول رأٌت لا لام، ووجه المراءة أنه اللي فشالة جدا، ومنهم من 

فخم األلؾ انتحاء بها الواو التً األلؾ بدل منها على حد لولهم، الصبلة والزكاة وهً بالجملة 
 .(ٙ)لراءة شالة"
، باإلمالة، ولن لمكان الكسرة فً الراء، لراءه بللن الكسابً وحمزة، وأما «الربا»الخامسة: 

 . (2)الون بالتفخٌم، لفتحة الباءالب
[، أي: مصدلٌن" بما شرع هللا لكم من تحلٌل البٌع ، 21ٕلوله تعالى:} إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{]البمرة:

 .(1)وتحرٌم الربا وؼٌر للن"
 .(5)روي "عن سعٌد، فً لوله: إن كنتم مإمنٌن ٌعنً: مصدلٌن"

 .(ٓٔ)تصدٌمكم بؤلسنتكم ، بؤفعالكم"لال الطبري:" إن كنتم محممٌن إٌمانكم لوال و

هلا من باب اإلؼراء، والحث على االمتثال؛ ٌعنً: إن كنتم مإمنٌن حماً  لال ابن عثٌمٌن:"
أعنً إثارة الهمة، فإن للت:  -فدعوا ما بمً من الربا؛ وهله الجملة ٌمصد بها اإلؼراء، واإلثارة 

ه الخطاب للمإمنٌن، وٌمول: } إن كنتم مإمن ٌن {؛ أفبل ٌكون فً هلا تنالض  فالجواب: كٌؾ ٌوّجِ
لٌ  هنا تنالض؛ ألن معنى الثانٌة التحدي؛ أي إن كنتم صادلٌن فً إٌمانكم فاتموا هللا، ولروا ما 

 .(ٔٔ)بمً من الربا"
وحكى النماش عن مماتل بن سلٌمان أنه لال: "إِْن فً هله اآلٌة بمعنى إل"
. لال ابن عطٌة: (ٕٔ)

 .(ٖٔ)اللؽة" وهلا مردود ال ٌعرؾ فً
 الفوابد:

                                                             

 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔ، والمحتسب: 2ٖ٘/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
ًّ 2ٔ، ونسبها ابن خالوٌه فً المراءات الشالة:صٕ٘٘/ٕالمحٌط: ، والبحر ٔٓٗ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: ٖ) ، ألب

 رضً هللا عنه.
، ولكنه ٕ٘٘/ٕ، وأبً حٌان فً البحر:5ٖٙ/ٖ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد المرطبً فً تفسٌره: ٗ)

( بالٌاء الساكنة. ًْ  ولكنه أورده شاهدا على لراءة: )ما بم
 .5ٖٙ/ٖالمرطبً:  ، وتفسٌر2ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 . 2ٖ٘/ٔ(المحرر الوجٌز: ٙ)
 . 5ٗ( أنظر: التٌسٌر: 2)
 .2ٔٙ/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .5ٗ٘/ٕ(:ص5ٕٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 .ٕٕ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .1ٖٖ-1ٕٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .2ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .2ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)



ٕٙ1 

 

من فوابد اآلٌة: بلوغ المرآن أكمل الببلؼة؛ ألن الكبلم فً المرآن ٌؤتً دابماً مطابماً  - ٔ
لممتضى الحال؛ فإلا كان الشًء مهماً أحاطه بالكلمات التً تجعل النفو  لابلة له؛ وهلا أكمل ما 

 ٌكون من الببلؼة.
ر بما ٌفٌد التنبٌه من نداء، أو ؼٌره.ومنها: أنه إلا كان الشًء هاماً فإنه  - ٕ  ٌنبؽً أن ٌَصدَّ
وصٌة هللا لعباده « التموى»ومنها: وجوب تموى هللا، لموله تعالى: } اتموا هللا {؛ و  - ٖ

األولٌن، واآلخرٌن؛ لال هللا تعالى: }ولمد وصٌنا اللٌن أوتوا الكتاب من لبلكم وإٌاكم أن اتموا هللا{ 
 [ .ٖٔٔ]النساء: 
وإن كان لد تم العمد علٌه؛ لموله تعالى: } ولروا ما بمً من  -ها: وجوب ترن الربا ومن - ٗ

 الربا {؛ وهلا فً عمد استوفً بعضه، وبمً بعضه.
وإن عمدت فً حال الشرن؛ لعموم  -ومنها: أنه ال ٌجوز تنفٌل العمود المحرمة فً اإلسبلم  - ٘

نبً ملسو هيلع هللا ىلص فً خطبته فً عرفة عام حجة الوداع: لوله تعالى: } ولروا ما بمً من الربا {، ولمول ال
وربا الجاهلٌة موضوع؛ وأول ربا أضعه ربانا ربا العبا  بن عبد المطلب فإنه موضوع »
؛ ولكن ٌجب أن نعلم أن العمود التً مضت فً الكفر على وجه باطل، وزال سبب (ٔ)«كله

ٌه؛ مثال للن: لو تباٌع رجبلن حال كفرهما بٌعاً البطبلن لبل اإلسبلم فإنها تبمى على ما كانت عل
محرماً فً اإلسبلم، ثم أسلما فالعمد ٌبمى بحاله؛ ومثال آخر: لو تزوج الكافر امرأة فً عدتها، ثم 

 أسلما بعد انمضاء عدتها فالنكاح باق؛ ولهلا أمثلة كثٌرة.
ه تعالى: } ولروا ما بمً ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم أخل ما ٌسمى بالفوابد من البنون؛ لمول - ٙ

من الربا {؛ وزعم بعض النا  أن الفوابد من البنون تإخل لببل ٌستعٌن بها على الربا؛ وإلا كان 
البنن بنن كفار فلببل ٌستعٌن بها على الكفر؛ فنمول: أأنتم أعلم أم هللا!!! ولد لال هللا تعالى: } لروا 

 باطل. ما بمً من الربا {؛ واالستحسان فً ممابلة النص

فإن لال لابل: إلا كان البنن بنكاً ؼٌر إسبلمً، ولو تركناه لهم صرفوه إلى الكناب ، وإلى 
السبلح اللي ٌماتَل به المسلمون، أو أبموه عندهم، ونما به رباهم؛ فنمول: إننا مخاطبون بشًء، 

الفابدة التً ٌسمونها  فالواجب علٌنا أن نموم بما خوطبنا به؛ والنتابج لٌست إلٌنا؛ ثم إننا نمول: هله
فابدة هل هً لد دخلت فً أموالنا حتى نمول: إننا أخرجنا من أموالنا ما ٌستعٌن به أعداإنا على 

 كفرهم، أو لتالنا 
والجواب: أن األمر لٌ  كللن؛ فإن هله الزٌادة التً ٌسمونها فابدة لٌست نماَء أموالنا؛ فلم 

ه فؤٌن تصرفه  لال: أصرفه فً صدلة؛ فً إصبلح تدخل فً ملكنا؛ ثم إننا نمول له: إلا أخلت
طرق؛ فً بناء مساجد تخلصاً منه، أو تمرباً به؛ نمول له: إن فعلت للن تمرباً لم ٌمبل منن، ولم 
تسلم من إثمه؛ ألنن صرفته فً هله الحال على أنه ملكن؛ وإلا صرفته على أنه ملكن لم ٌمبل 

ً فتصدق به لم ٌمبل منه؛ لمول النبً منن؛ ألنه صدلة من مال خبٌث؛ ومن اكتسب م االً خبٌثا
ً »ملسو هيلع هللا ىلص:  ً منه فؤي فابدة من أن تلطخ مالن (ٔ)«إن هللا طٌب ال ٌمبل إال طٌبا ؛ وإن أخرجته تخلصا

بالخبٌث، ثم تحاول التخلص منه؛ ثم نمول أٌضاً: هل كل إنسان ٌضمن من نفسه أن ٌخرج هلا 
ى الزٌادة الكبٌرة تؽلبه نفسه، وال ٌخرجها؛ أٌضاً إلا أخلت الربا، ولال تخلصاً منه ! فربما إلا رأ

النا : إن فبلناً أخل هله األموال التً ٌسمونها الفابدة؛ أفبل تخشى أن ٌمتدي النا  بن ! ألنه لٌ  
 كل إنسان ٌعلم أنن سوؾ تخرج هلا المال، وتتخلص منه.

اً؛ لموله تعالى: } ٌا أٌها اللٌن آمنوا اتموا هللا ولهلا أرى أنه ال ٌجوز أخل شًء من الربا مطلم
 ولروا ما بمً من الربا {؛ ولم ٌوجه العباد إلى شًء آخر.

ومن فوابد اآلٌة: أن ممارسة الربا تنافً اإلٌمان؛ لموله تعالى: } إن كنتم مإمنٌن {؛ ولكن  - 1
من اإلٌمان إلى الكفر؛ فهو  هل ٌُخرج اإلنساَن من اإلٌمان إلى الكفر  ملهب الخوارج أنه ٌخرجه

                                                             
 .1ٕٔٔ[ 2ٗٔ] 5ٕ٘ٓ: حجة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، حدٌث رلم 5ٔ، كتاب الحج، باب 11ٔ - 11ٓأخرجه مسلم ص (ٔ)
[ ٘ٙ] ٖٕٙٗ: لبول الصدلة من الكسب الطٌب، حدٌث رلم 5ٔ، كتاب الزكاة، باب 1ٖ1أخرجه مسلم ص (ٔ)

ٔٓٔ٘. 



ٕٙ5 

 

عند الخوارج كافر، كفرعون، وهامان، ولارون؛ ألنه فعل كبٌرة من كبابر اللنوب؛ وملهب أهل 
السنة والجماعة أنه مإمن نالص اإلٌمان؛ لكنه ٌُخشى علٌه من الكفر ال سٌما آكل الربا؛ ألنه 

ٌطٌل السفر أشعث أؼبر ٌمد ٌدٌه إلى السماء: ٌا ؼلي بحرام؛ ولد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌن لكر الرجل 
فؤنى ٌستجاب »رب ٌا رب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وؼلي بالحرام: 

 نسؤل هللا العافٌة. - (ٕ)«لللن
ومن فوابد اآلٌة: رحمة هللا سبحانه وتعالى بعباده، حٌث حرم علٌهم ما ٌتضمن الظلم؛  - 5

المرآن فٌه بلفظ ٌحمل على ترن هلا المحرم؛ لموله تعالى: } ٌا أٌها  وأكد هلا التحرٌم، وأنزل
اللٌن آمنوا {، ولوله تعالى: } اتموا هللا {، ولوله تعالى: } إن كنتم مإمنٌن {؛ والحكم: } لروا ما 

  بمً من الربا {.
 المرآن
ِ َوَرُسوِلِه  َوإِْن تُْبتُْم َفلَكُْم ُرُإوُس أَْمَواِلكُْم ال تَْظِلُموَن َوال }فَِإْن لَْم تَْفعَلُوا فَؤْذَنُوا بَِحْرٍب ِمَن ّللا 

 [22ٕتُْظلَُموَن{ ]البمرة:
 التفسٌر:

فإن لم ترتدعوا عما نهاكم هللا عنه فاستٌمنوا بحرب من هللا ورسوله، وإن رجعتم إلى ربكم 
أحًدا بؤخل ما زاد على رإو  وتركتم أَْكَل الربا فلكم أَْخلُ ما لكم من دٌون دون زٌادة، ال تَْظلمون 

 أموالكم، وال ٌظلمكم أحد بنمص ما ألرضتم.
 .(ٔ)وهلا تهدٌد شدٌد ووعٌد أكٌد ، لمن استمر على تعاطً الربا بعد اإلنلار" لال ابن كثٌر:"

 .(ٕ)[، ٌعنً: "فإن لم تتركوا ما بمً من ربا"25ٕلوله تعالى: }فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا{]البمرة:
 .(ٖ)فإن لم تإمنوا بتحرٌم الربا" لال لتادة:"

 .(ٗ)فإن لم تلَروا ما بمً من الربا" لال الطبري:"
أي ما أمرتم به من االتماء وترن البماٌا إما مع إنكار حرمته وإما مع  لال اآللوسً:"

 .(٘)االعتراف"
 .(ٙ)أي وإِن لم تتركوا التعامل بالربا فؤٌمنوا" " لال الصابونً:

: فإن لم تتركوا ما بمً من الربا، وسمً الترن فعاًل ، وإذا أمروا  لال أبو حٌان:" ظاهره
 . (2)بترن ما بمً من الربا من ذلن اْلمر بترن إنشاء الربا على طرٌك اْلولى واْلحرى"

ولال الرازي : "فإن لم تكونوا معترفٌن بتحرٌمه، فؤذنوا بحرب من هللا ورسوله ، ومن  
أن من كفر بشرٌعة واحدة من شرائع اإلسالم خرج من الملة ذهب إلى هذا لال : فٌه دلٌل على 

 .(8)كما لو كفر بجمٌعها"
ولال مماتل بن حٌان: "لوله: }فإن لم تفعلوا فؤذنوا بحرب من هللا ورسوله{، لال: كتب 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى معاذ بن جبل، أن اعرض علٌهم هذه اآلٌة فإن فعلوا، فلهم رإس أموالهم، 

 ..(2)وإن أبوا، فآذنهم بحرب من هللا ورسوله"

                                                             
 ٖٕٙٗالطٌب وتربٌتها، حدٌث رلم  : لبول الصدلة من الكسب5ٔ، كتاب الزكاة، باب 1ٖ1أخرجه مسلم ص (ٕ)
[ٙ٘ ]ٔٓٔ٘. 
 .2ٔٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .1ٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .5ٗ٘/ٕ(:ص5ٔ2ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .ٖٕ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕ٘/ٕ( روح المعانً: ٘)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕٙ٘/ٕ( البحر المحٌط: 2)
 .2/1ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 1)
 .5ٗ٘/ٕ(:ص5ٔ1ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
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َن هللا َوَرُسوِلهِ لوله تعالى:}  أي: فؤٌمنوا بحرب هللا ورسوله  [،"25ٕ{]البمرة:فَؤْذَنُوا بَِحْرٍب ّمِ
 .(ٔ)لكم"

 .(ٕ)": ٌُمال ٌوم المٌامة آلكل الّربا : خل سبلحن للحْربلال ابن عباس: "
 .(ٖ)فاستٌمنوا بحرب من هللا ورسوله" وفً رواٌة أخرى له:"

أْوعدهم هللا بالمتل كما تسمعون ، فجعلهم بَْهَرًجا أٌنما ثمفوا" ولال لتادة:"
(ٗ). 

 .(٘)ولال الربٌع:" أوعد اآلكَل الّربا بالمتل"
: وهله األخبار كلها تنبا عن أن لوله : )فؤلنوا بحرب من هللا( إٌلان من هللا لال الطبري: "

 .(ٙ)لهم بالحرب والمتل ، ال أمر لهم بإٌلان ؼٌرهم"عز وجل 
 .(2)لال ابن عثٌمٌن: أي: أعلنوا الحرب على هللا ورسوله

وهو التفسٌر المؤثور عن ابن عباس رضً  -وبذلن لرأ الحسن -أي فؤٌمنوا لال اآللوسً:"
 .(8)هللا تعالى عنهما"

نَ  ِ َوَرسُوِلِه{]البمرة: ولكروا فً تفسٌر لوله تعالى }فَؤَلَنُوا بَِحْرٍب ّمِ  : (5)[، وجهٌن25َّٕللاَّ
 أحدهما : إن لم تنتهوا عن الربا أموت النبً بحربكم . 

 والثانً : إن لم تنتهوا عنه فؤنتم حرب هللا ورسوله ، ٌعنً أعداءه .
 للت: الوجه الثانً ٌحتمله اآلٌة وبه لال األكثرون، واألول بعٌد. وهللا تعالى أعلم.

 [، فٌه لراءتان:25ٕفَؤْلَنُوا{]البمرة: ولوله تعالى}
لال أبو عبٌدة: "معنى لوله: ، (ٓٔ)وهو المشهور، األولى: } فَؤْلَنُوا{، بإسكان الهمزة وفتح اللال

 .(ٕٔ)بمعنى : كونوا على علم وإلن" ، لال الطبري:"(ٔٔ)}فَؤْلَنُوا{، فؤٌمنوا
، أي: آلنوا ؼٌركم (ٕ)بالمد وكسر اللال: )فآِلنُوا( (ٔ)ولرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم والثانٌة:
 .(ٗ)أعلُموهم وأخبروهم بؤنكم علَى حْربهم" . لال الطبري: بمعنى:"(ٖ)وأعلموهم

                                                             

 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
، وأخرج عنه ابن أبً ٓ٘٘/ٕ(:ص5ٕٕٓ، وابن أبً حاتم)ٕ٘/ٙ(:صٖٕٙٙ(، و)ٕٕٙٙ( أخرجه الطبري)ٕ)

:" فمن كان ممٌما على الربا ال ٌنزع عنه، فحك على إمام المسلمٌن أن ٌستتٌبه، فإن ٓ٘٘/ٕ(:ص5ٔ5ٕحاتم)
 عنمه". نزع، وإال ضرب
: " عن الحسن وابن سٌرٌن، أنهما لاال: وهللا إن هإالء الصٌارفة ألكلة الربا، ٓ٘٘/ٕ(:ص5ٕٕٔوأخرج أٌضا)

وإنهم لد ألنوا بحرب من هللا ورسوله، ولو كان على النا  إمام عادل، الستتابهم، فإن تابوا، وإال وضع فٌهم 
 السبلح".

 .ٓ٘٘/ٕر ابن ابً حاتم:. وانظر: تفسٌٕٙ/ٙ(:ص2ٕٙٙ( أخرجه الطبري)ٖ)
، وزاد فً لفظه:" ٓ٘٘/ٕ(:ص5ٕٕٕ، وابن أبً حاتم)ٕٙ-ٕ٘/ٙ(:صٕ٘ٙٙ( و)ٕٗٙٙ( أخرجه الطبري)ٗ)

 إٌاكم، وما خالط هله البٌوع من الربا، فإن هللا لد أوسع الحبلل وأطابه، وال تلجبنكم إلى معصٌة هللا فالة". 
ى . وبهرج دمه : أهدره وأبطله . وفً الحدٌث : أنه بهرج والبهرج : الشًء المباح . والمكان بهرج : ؼٌر حم

 دم ابن الحارث .
 .ٕٙ/ٙ(:صٕٙٙٙ( أخرجه الطبري)٘)
 .ٕٙ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .1ٖٙ/ٖ(  أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .ٕ٘/ٕ( روح المعانً: 1)
 .ٕٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 5)
، النشر فً ٕٔٔ( هً لراءة العشرة ؼٌر حمزة وشعبة، انظر: الؽاٌة فً المراءات العشر البن مهران: ٓٔ)

، ٗ٘، البدور الزاهرة للماضً: 1٘ٗ/ٔ، إتحاؾ فضبلء البشر للبنا: ٖٕٙ/ٕالمراءات العشر البن الجزري: 
 . 1ٓٔ/ٔالمهلب فً المراءات العشر د. دمحم سالم محٌسن: 

، 5ٖٓ/ٔ، معانً المرآن للنحا : 5ٖ٘/ٔ، وانظر: معانً المرآن للزجاج: 1ٖ/ٔبً عبٌدة: ( مجاز المرآن ألٔٔ)
، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن ٙٔ/٘ٔولال لوم: المعنى: اعلموا، والمراد واحد. انظر: تهلٌب اللؽة لؤلزهري: 

 . 1ٕٙٓ/٘، الصحاح للجوهري: 22/ٔ، معجم مماٌٌ  اللؽة البن فار : 51لتٌبة: 
 . ٕٗ/ٙالطبري:  ( تفسٌرٕٔ)
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لال أبو علً: " فآذنوا بحرب فتمدٌره: فؤعلموا من لم ٌنته عن ذلن بحرب، والمفعول هنا  
ْل آذَْنتُكُْم َعلى محذوف على لوله: ولد أثبت هذا المفعول المحذوف هنا، فً لوله }فَمُ 

[، وإذا أمروا بإعالم غٌرهم علموا هم أٌضا ال محالة، ففً أمرهم 2َٓٔسواٍء{]اْلنبٌاء:
باإلعالم ما ٌعلمون هم أٌضا أنهم حرب إن لم ٌمتنعوا عّما نهوا عنه من وضع الّربا عمن كان 

 .(٘)علٌه. ولٌس فً علمهم داللة على إعالم غٌرهم"
"والمراءتان عندي سواء ْلن المخاطب فً اآلٌة محضور بؤنه كل من لم ٌذر لال ابن عطٌة: 

بالمد « فآذنوا»فمد عمهم اْلمر، وإن لٌل لهم:« فؤذنوا»ما بمً من الربا، فإن لٌل لهم: 
فالمعنى أنفسكم وبعضكم بعضا، وكؤن هذه المراءة تمتضً فسحا لهم فً االرتٌاء والتثبٌت أي 

 .(ٙ)نظروا فً اْلرجح لكم، ترن الربا أو الحرب"فؤعلموا نفوسكم هذا ثم ا

 . وهللا أعلم.(2)والمراءة األولى أوضح فً مراد السٌاق
 .(1)[، "أي : بؤخل الزٌادة"25ٕ}َوإِْن تُْبتُْم{]البمرة:لوله تعالى:

 .(2)إن عملتم بالذي أمرتكم فلكم رإس أموالكم" لال الضحان:"
 .(ٓٔ)أي تركتم استحبلل الربا ورجعتم عنه" لال البغوي:"
 .(ٔٔ)عما ٌوجب الحرب" لال اآللوسً:"
 .(ٕٔ)فتركتم أكَل الربا وأنبتم إلى هللا عز وجل" لال الطبري:"

أي رجعتم إلى هللا سبحانه وتعالى من معصٌته إلى طاعته؛ وللن هنا بترن  لال ابن عثٌمٌن:"
 .(ٖٔ)البد فٌها من توافر الشروط الخمسة المعروفة" -الربا؛ والتوبة من الربا، كالتوبة من ؼٌره 

                                                                                                                                                                               

األسدي موالهم الكوفً، إمام حجة فً المراءة، أحد المراء -وهو أبو النجود-( هو: أبو بكر عاصم بن بهدلةٔ)
هـ، ولٌل: بعد للن. 2ٕٔالسبعة، صدوق له أوهام فً الحدٌث، وحدٌثه فً الصحٌحٌن ممرون، توفً عام: 

، 2ٔٗ، التمرٌب البن حجر: ٕٙ٘/٘م النببلء لللهبً: ، سٌر أعبلٖٔٗ/ٙانظر: الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم: 
 . ٖٙٗ/ٔؼاٌة النهاٌة البن الجزري: 

 . ٕ( انظر: تخرٌج المراءة فً المصادر الملكورة فً الهامش رلم: ٕ)
، تفسٌر ؼرٌب المرآن 5ٖ٘/ٔ( أي: بؤنكم على حربهم، وانظر: فً معنى المراءتٌن: معانً المرآن للزجاج: ٖ)

، الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٕٗ/ٙ، جامع البٌان للطبري: 5ٖٓ/ٔ، معانً المرآن للنحا : 51البن لتٌبة: 
، النكت والعٌون ٖٖٖ/ٔ، زاد المٌسر البن الجوزي: ٕٖ٘/ٕب، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 51ٔ/ٔ

لوسً: ، روح المعانً لؤلٗٗٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 1ٖٖ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٖ٘/ٔللماوردي: 
وؼٌرها. ولراءة الجمهور: )فؤْلَنُوا( أمر من أَِلن الثبلثً، ٌمال: أَِلن بالشًء إلا َعِلم به، واستمع إلٌه.  ٖ٘/ٖ

 ولراءة حمزة وشعبة: )فَآِلنُوا( أمر من آلَن الرباعً، ٌمال: آلَن بالشًء إلا أَْعلَم به. 
 .ٕٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٖٔٗ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: ٘)
 .2ٖٙ-2ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
. لال الطبري: " وأولى المراءتٌن بالصواب فً للن لراءة من لرأ : " فؤلَنوا " بمصر ٕ٘/1( أنظر: الفتح: 2)

ألفها وفتح لالها ، بمعنى : اعلموا للن واستٌمنوه ، وكونوا على إلن من هللا عز وجل لكم بللن، وإنما اخترنا 
أمر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌنبل إلى من ألام على شركه اللي ال ٌُمَرُّ على الممام علٌه ، وأن ٌمتُل  للن ، ألن هللا عز وجل

المرتّد عن اإلسبلم منهم بكل حال إال أن ٌراجع اإلسبلم ، آلنه المشركون بؤنهم على حربه أو لم ٌُإلنوه. فإْل كان 
ن كان مشركا ممًٌما على شركه اللي ال ٌُمَرُّ علٌه ، أو ٌكون المؤمور بللن ال ٌخلو من أحد أمرٌن ، إما أن ٌكو

كان مسلًما فارتدَّ وألن بحرب. فؤي األمرٌن كان ، فإنما نُبل إلٌه بحرب ، ال أنه أمر باإلٌلان بها إن َعَزم على 
ٌَلزمهم حْربُه ، للن. ألن األمر إن كان إلٌه ، فؤلام على أكل الربا مستحبل له ولم ٌإلن المسلمون بالحرب ، لم 
 [.ٕ٘-ٕٗ/ٙولٌ  للن ُحكمه فً واحدة من الحالٌن ، فمد علم أنه المؤلون بالحرب ال اآللن بها".]تفسٌره: 

 .2ٔ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .ٓ٘٘/ٕ(:ص5ٕٖٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .ٕ٘/ٕ( روح المعانً: ٔٔ)
 .ٕٙ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .1ٖٙ/ٖتفسٌر ابن عثٌمٌن:( ٖٔ)
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والمعنى على المول اْلول: تبتم من معاملة الربا، وعلى المول الثانً: من لال الرازي: "
 .(ٔ)استحالل الربا"

عن مماتل بن حٌان، لوله: وإن تبتم فلكم رإس أموالكم فمالوا: نتوب  أخرج ابن أبً حاتم "
 .(ٕ)إلى هللا ونذر ما بمً من الربا فتركوه"

فلكم أصل المال الذي دفعتموه من غٌر  [، أي:"25ٕلوله تعالى:} فَلَكُْم ُرُءوُ  أَْمَواِلكُْم{]البمرة:
 .(ٖ)زٌادة وال نمصان"

الطبري: ""من الدٌون التً لكم على النا  ، دون الزٌادة التً أحدثتموها على للن رًبا لال 
 .(ٗ)منكم"

ل ربا أبتدئ  وروي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، أنه لال ٌوم الفتح : " أال إن ربا الجاهلٌة موضوعٌ كله ، وأوَّ
 .(٘)به ربا العبا  بن عبد المطلب "
 .(ٙ)با ، وجعل لهم رءو  أموالهم"لال الضحان:" وضع هللا الرّ 

لال لتادة:" والمال اللي لهم على ظهور الرجال، جعل لهم رءو  أموالهم حٌن نزلت هله 
. وروي نحوه عن (2)اآلٌة ، فؤما الربح والفضل فلٌ  لهم ، وال ٌنبؽً لهم أن ٌؤخلوا منه شٌبًا"

 .(1)السدي
عن لول هللا: }وإن تبتم فلكم رإس  بن وهب، عن ملن وسؤلتهوأخرج ابن أبً حاتم عن "ا

 .(2)أموالكم ال تظلمون وال تظلمون{، لال: إنما ذلن فً أهل اإلسالم"
هنا بمعنى األصل؛ أي لكم أصول « الرأ »} رإو  { جمع رأ ؛ و  لال ابن عثٌمٌن:"

 .(ٓٔ)األموال؛ وأما الربا فلٌ  لكم"
 .(ٔٔ)من غٌر زٌادة وال نمصان" [، أي:"25ٕبمرة:َوال تُْظلَُموَن {]الالَ تَْظِلُموَن لوله تعالى:} 

لال ابن كثٌر: "أي : بوضع رإو  األموال أٌضا ، بل لكم ما بللتم من ؼٌر زٌادة علٌه وال 

 .(ٕٔ)نمص  منه"
 .(ٖٔ)لال البؽوي:"}ال تَْظِلُموَن { بطلب الزٌادة } َوال تُْظلَُموَن { بالنمصان عن رأ  المال"

فً أن ٌتمسن بشًء من رإوس  ال تَْظِلُموَن فً أخذ الربا َوال تُْظلَُمونَ  لال ابن عطٌة:"
، كما (ٗٔ)أموالكم، فتذهب أموالكم. وٌحتمل أن ٌكون ال تظلمون فً مطل، ْلن "مطل الغنً ظلم"

 .(٘ٔ)لال ملسو هيلع هللا ىلص"

                                                             

 .2/1ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص5ٕٕٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٕٙ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٗ)
، فً حدٌث جابر بن عبد هللا فً حجة 1ٖٔ،  1ٕٔ/  1( حدٌث خطبته ملسو هيلع هللا ىلص فً حجة الوداع ، رواه مسلم ٘)

، ولال " أخرج أبو  2ٖٙ/  ٔ. وخرجه السٌوطً فً الدر المنثور  2ٕ٘،  2ٕٗ/  ٘البٌهمً الوداع . وسنن 
داود والترملي وصححه ، والنسابً ، وابن ماجه ، وابن أبً حاتم ، والبٌهمً فً سننه عن عمرو بن األحوص 

 .2ٕ/ٙ(ص:2ٖٕٙ(، و)2ٕٕٙ. وأخرجه الطبري) ٘ٙ/  ٕأنه شهد حجة الوداع . . . " ، وانظر ابن كثٌر 
 .2ٕ/ٙ(:ص5ٕٙٙ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .2ٕ/ٙ(:ص2ٕٓٙ. وأخرج نحوه)2ٕ-ٕٙ/ٙ(:ص1ٕٙٙ( أخرجه الطبري)2)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص5ٕٕٙ، وابن ابً حاتم)2ٕ/ٙ(:ص2ٕٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص5ٕ2ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .12ٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .2ٔ2/ٔفسٌر ابن كثٌر: ( تٕٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
 . من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه.255/ٕ(:صٕٙٙٔ( صحٌح البخاري)ٗٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘ٔ)
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لال الماوردي:" }الَ تَْظِلُموَن{: بؤن تؤخلوا الزٌادة على رإو  أموالكم ، }َوالَ تُْظلَُموَن{، بؤن 
 .(ٔ)تمنعوا رإو  أموالكم" 
: "أال إن كل ربا من ربا الجاهلٌة موضوع ، فلكم رإو  أموالكم ال  -ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عن النبً
 .(ٕ)تظلمون وال تظلمون"
 .(ٖ): "}ال تَظلمون{، فتُربون ، }وال تظلمون{، فتنمصون"و لال ابن عبا 

 .(ٗ)ولال ابن زٌد:" ال تنمصون من أموالكم ، وال تؤخلون باطبل ال ٌحلُّ لكم"
، وعنه أٌضا:" }وال (٘): ال تؤخذوا غٌر رإس أموالكم"ولال الضحان:" ال تَْظِلُمونَ  

 .(ٙ)أموالكم"لال: ال ٌظلمكم الذي لكم علٌهم تُْظلَُموَن{ 
نصب على الحال من لكم، التمدٌر: فلكم رءوس « ال تظلمون»لال أبو علً: "موضع 

 .(2)أموالكم غٌر ظالمٌن وال مظلومٌن"
[ بفتح التاء 22ٕلال أحمد بن موسى: "لرءوا كلّهم: ال تَْظِلُموَن َوال تُْظلَُموَن ]البمرة: 

ْظِلُموَن َوال تَْظلَُموَن بضم التاء اْلولى وفتح اْلولى وضم الثانٌة، وروى المفّضل عن عاصم ال تُ 
 .(8)الثانٌة

 لال أبو علً:
لال أبو علً: وٌرجح تمدٌم: }ال تَْظِلُموَن{، وهً لراءة الجماعة، ْلنها تناسب لوله }فَِإْن 

 .(2)بفتح التاء أشكل بما لبله« تظلمون»تُْبتُْم{، فً إسناد الفعلٌن إلى الفاعل فٌجًء 
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } فإن لم تفعلوا {؛ ألن الجبرٌة ٌمولون:  - ٔ
إن اإلنسان ال ٌستطٌع الفعل، وال الترن؛ ألنه مجبر؛ وحمٌمة لولهم تعطٌل األمر والنهً؛ ألن 

 اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌفعل ما أمر به، وال ترن ما نهً عنه.

ى الربا معلن الحرب على هللا ورسوله؛ لموله تعالى: } فؤلنوا بحرب ومنها: أن المِصّر عل - ٕ
 من هللا ورسوله {.

ً الحرب على هللا، ورسوله فهو معلن الحرب على  وٌتفرع على هله الفابدة أنه إلا كان معلنا
وهم المإمنون؛ وللن بداللة االلتزام؛ ألن كل مإمن ٌجب أن ٌنتصر هلل،  -أولٌاء هللا، ورسوله 

 ورسوله؛ فالمإمنون هم حزب هللا عز وجل ورسوله.
ً لمتعاطٌه عن  - ٖ ومن فوابد اآلٌة: عظم الربا لعظم عموبته؛ وإنما كان بهله المثابة ردعا

االستمرار فٌه؛ لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا: إنه جاء فً الوعٌد على الربا ما لم ٌؤت 
إن الربا ثبلثة وسبعون باباً »ٌث اللي طرله متعددة: على لنب دون الشرن؛ ولهلا جاء فً الحد

                                                             

 .ٕٖ٘/ٔ( النكت والعٌون: ٔ)
ك ( من طرٌٖ٘٘ٓ( عن مسدد به ، ورواه ابن ماجة فً السنن برلم )ٖٖٖٗ( رواه أبو داود فً السنن برلم )ٕ)

 أبً األحوص به.
، ولفظه:" لوله: }فلكم رإ  أموالكم ٔ٘٘/ٕ(:ص5ٕ1ٕ، وابن أبً حاتم)1ٕ/ٙ(ص:2ٕٗٙ( أخرجه الطبري)ٖ)

 ، ولفظه: تُْظلَُموَن: فتنمصون".ٔ٘٘/ٕ(:ص5ٖٕٓال تظلمون{ فتربون"، و)
 .1ٕ/ٙ(ص:2ٕ٘ٙ(أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٔ٘٘/ٕ(:ص5ٕٕٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)٘)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص5ٖٕٔحاتم) ( أخرجه ابن أبًٙ)
 .ٖٔٗ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: 2)
 .5ٕٔ( السبعة: 1)
 .ٗٔٗ/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة:5)
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؛ وهلا كلٌّ ٌستبشعه؛ فالربا لٌ  باألمر الهٌن؛ والمإمن ترتعد (ٔ)«أٌسرها مثل أن ٌؤتً الرجل أمه
 فرابصه إلا سمع مثل هله اآلٌة.

من  ومنها: أنه ٌجب على كل من تاب إلى هللا عز وجل من الربا أال ٌؤخل شٌباً مما استفاده - ٗ
 الربا؛ لموله تعالى: } وإن تبتم فلكم رإو  أموالكم {.

ومنها: أنه ال ٌجوز أخل ما زاد على رأ  المال من الربا ألّي ؼرض كان؛ سواء أخله  - ٘
لٌتصدق به، أو لٌصرفه فً وجوه البر تخلصاً منه، أو لؽٌر للن؛ ألن هللا أمر بتركه؛ ولو كان 

  عز وجل.هنا طرٌك ٌمكن صرفه فٌه لبٌنه هللا
وهً الظلم؛ لموله تعالى: } ال تظلمون وال  -ومنها: اإلشارة إلى الحكمة من تحرٌم الربا  - ٙ

 تظلمون {.
ً من البر الجٌد  فإن لال لابل: إن بعض صور الربا لٌ  فٌه ظلم، مثل أن ٌشتري صاعا

العلة إلا كانت  بصاعٌن من الرديء ٌساوٌانه فً المٌمة؛ فإنه ال ظلم فً هله الصورة؛ للنا: إن
منتشرة ال ٌمكن ضبطها فإن الحكم ال ٌنتمض بفمدها؛ ولهلا ثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه أتً إلٌه بتمر 

من أٌن هلا  فمال ببلل: تمر كان عندنا ردّي فبعت منه صاعٌن بصاع، فمال النبً »جٌد فسؤل: 
ه! عٌن الربا عٌن الرب :ملسو هيلع هللا ىلص ه أوَّ ؛ ثم أرشدهم إلى أن ٌبٌعوا التمر الرديء بالدراهم؛ (ٕ)«ا ال تفعلأوَّ

وٌشتروا بالدراهم تمراً جٌداً؛ فدل هلا على أن تخلؾ الظلم فً بعض صور الربا ال ٌخرجه عن 
الحكم العام للربا؛ ألن هله العلة منتشرة ال ٌمكن ضبطها؛ ولهلا أمثلة كثٌرة؛ ودابماً نجد فً كبلم 

 علة إلا كانت منتشرة ؼٌر منضبطة فإن الحكم ٌعم، وال ٌنظر للعلة.أهل العلم أن ال
 ومن فوابد اآلٌة: إثبات رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله تعالى: } ورسوله{. - 2
ومنها: رحمة هللا سبحانه وتعالى بالعباد، حٌث أرسل إلٌهم الرسل؛ ألن العمول ال ٌمكن  - 1

وٌضرها على وجه التفصٌل لمصورها؛ إنما تعرفه على سبٌل  أن تستمل بمعرفة ما ٌنفعها،

[ ؛ فمن أجل للن أرسل هللا 1٘الجملة؛ لموله تعالى: }وما أوتٌتم من العلم إال للٌبلً{ ]اإلسراء: 
 الرسل؛ فكان فً هلا رحمة عظٌمة للخلك.

رإو  ومنها: مراعاة العدل فً معاملة النا  بعضهم مع بعض؛ لموله تعالى: } فلكم  - 5
  أموالكم ال تظلمون وال تظلمون {.

 المرآن
ٌٌْر لَكُْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن{  لُوا َخ ٌَْسَرٍة َوأَْن تََصد  }َوإِْن َكاَن ذُو عُْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َم

 [8ٕٓ]البمرة:
 التفسٌر:

ر هللا له رزلًا فٌد فع إلٌكم مالكم، وإن وإن كان المدٌن ؼٌر لادر على السداد فؤمهلوه إلى أن ٌٌّسِ
تتركوا رأ  المال كله أو بعضه وتضعوه عن المدٌن فهو أفضل لكم، إن كنتم تعلمون فَْضَل 

 للن، وأنَّه خٌر لكم فً الدنٌا واآلخرة.
فً سبب نزول اآلٌة: لال الكلبً: "لالت بنو عمرو بن عمٌر لبنً المؽٌرة: هاتوا رإو  

نو المؽٌرة: نحن الٌوم أهل عسرة فؤخرونا إلى أن تدرن أموالنا ولكن الربا ندعه لكم، فمالت ب
 .(ٔ)الثمرة، فؤبوا أن ٌإخروهم فؤنزل هللا تعالى: }وإن كان لو عسرة{ اآلٌة"

[، "أي إِلا كان المستدٌن معسراً"1ٕٓلوله تعالى: }َوإِْن َكاَن لُو عُْسَرةٍ{]البمرة:
(ٔ). 

                                                             
، كتاب التجارات، باب ٖٕٔٙأخرجه ابن ماجة بلفظ: )الربا ثبلثة وسبعون باب أ( بدون )أٌسرها...( ص (ٔ)
، 1ٕ – 2ٕ/ٕ؛ ولال األلبانً فً صحٌح ابن ماجة: )صحٌح( 2ٕٕ٘: التؽلٌظ فً الربا، حدٌث رلم 1٘

 ه اللهبً.، كتاب البٌوع، ولال: حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن، وألر2ٖ/ٕوأخرجه الحاكم بتمامه 
ً فاسداً فبٌعه مردود، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الوكالة، باب 1ٔٔأخرجه البخاري ص (ٕ) : إلا باع الوكٌل شٌبا

[ 5ٙ] 1ٖٓٗ: بٌع الطعام مثبلً بمثل، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب المسالاة، باب 5٘ٗ، وأخرجه مسلم صٕٖٕٔ
ٔ٘5ٗ. 

 .5ٗ( أسباب النول للواحدي: ٔ)
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 .(ٕ) ٌستطٌع الوفاءلال ابن عثٌمٌن:أي "إن وِجد صاحب إعسار، ال 
 .(ٖ)لال الطبري:" وإن كان الؽرٌم لا عسرة"

لال ابن عاشور:أي "وإن حصل لو عسرة، أي ؼرٌم معسر، وفً اآلٌة حجة على أن )لو( 
 .(ٗ)تضاؾ لؽٌر ما ٌفٌد شٌبا شرٌفا"

 .(٘)ضٌك الحال من جهة عدم المال ومنه جٌش العسرة"« العسرة»لال ابن عطٌة:" و
اتم عن " دمحم بن إسحاق، أخبرنً من ال أتهم عن أبان بن عثمان، وعمر بن أخرج ابن ابً ح

عبد العزٌز، أنهما لاال جمٌعا: من لم ٌكن له إال مسكن )فهو وهللا( معسر، ممن أمر هللا 
 .(ٙ)بإنظاره"

فإن »، وحكى المهدوي أن فً مصحؾ عثمان، «وإن كان معسرا فنظرة»ولرأ األعمش 
عُْسَرةٍ بالواوبالفاء لُو « كان

(2). 
َسَرٍة{]البمرة: ٌْ  .(1)[، " فعلٌكم أن تمهلوه إِلى ولت الٌسر"1ٕٓلوله تعالى:}فَنَِظَرةٌ إِلَى َم

لال مجاهد:"ٌإّخره ، وال ٌزْد علٌه. وكان إلا حّل دٌن أحدهم فلم ٌجد ما ٌعطٌه ، زاد علٌه 
ره"  .(ٓٔ). وري نحو للن عن السدي(5)وأخَّ

كما كان أهل الجاهلٌة ٌمول أحدهم لمدٌنة: إِّما أن تَْمضً وإِّما أن لال الصابونً:" ال 
 .(ٔٔ)تُْربً"

لال الطبري:" فعلٌكم أن تنظروه إلى مٌسرة ، كما لال : ) فََمْن َكاَن ِمْنكُْم َمِرًٌضا أَْو بِِه أَلًى 
 .(ٕٔ)["5ِٙٔمْن َرأِْسِه فَِفْدٌَةٌ ِمْن ِصٌَاٍم ( ]سورة البمرة : 

 .(ٖٔ):" والنظرة: التؤخٌر"لال ابن عطٌة
ٌَْسَرةٍ{]البمرة:  [، ثبلثة ألوال : 1ٕٓوفً لوله تعالى}إِلَى َم

، وهو لول األكثرٌن، والمعنى: "فعلٌكم أن (ٗٔ)أحدها : مفعلة من الٌسر ، وهو أن ٌوسر

 ،(٘ٔ)تنظروه حتى ٌُوسر بالدٌَّن اللي لكم، فٌصٌَر من أهل الٌُسر به"
، (ٙ)، والضحان(٘)، ومجاهد(ٗ)، ولتادة(ٖ)، والربٌع(ٕ)، وإبراهٌم(ٔ)، وشرٌح(ٙٔ) لاله: ابن عبا 
 .(1)وعمر بن عبدالعزٌز (2)وأبان بن عثمان

                                                                                                                                                                               

 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .5ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .5ٕ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .5٘/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٗ)
. لال ابن عطٌة:" وارتفع لُو عُْسَرةٍ ب كاَن التامة التً هً بمعنى وجد وحدث. هلا 2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)

العدم طارئ حادث ٌلزم  لول سٌبوٌه وأبً علً وؼٌرهما، ومن هنا ٌظهر أن األصل الؽنى ووفور اللمة، وأن
أن ٌثبت. ولال بعض الكوفٌٌن، حكاه الطبري: بل هً كاَن النالصة والخبر محلوؾ، تمدٌره َوإِْن كاَن من 
ؼرمابكم لُو عُْسَرةٍ وارتفع لوله: فَنَِظَرةٌ على خبر ابتداء ممدر، تمدٌره فالواجب نظرة، أو فالحكم 

 [.2ٖٙ/ٔنظرة".]المحرر الوجٌز: 
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص5ٖٖٕبن أبً حاتم)( تفسٌر اٙ)
 .2ٖٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٕٖ/ٙ(:ص5ٕٗٙ(، و)5ٖٕٙ( أخرجه الطبري)5)
 .ٕ٘٘/ٕ(:ص5ٖٕٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .5ٕ/ٙ(تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٖٔ)
 [.5ٕ/ٙ"المرحمة والمشؤمة".]تفسٌر الطبري: والمٌسرة: (ٗٔ)
 .5ٕ/ٙ(تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
. ولفظه:" إنما ٖٓ/ٙ(:ص1ٖٕٙ، وانظر: الخبر)ٖٓ/ٙ(:1ٕ٘ٙ، و)5ٕ/ٙ(:ص22ٕٙ( أخرجه الطبري)ٙٔ)

ي األمانة إلى أهلها". وانظر  أمر فً الربا أن ٌنظر المعسر ، ولٌست النَِّظرة فً األمانة ، ولكن ٌإّدِ
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 .(ٔٔ)، ودمحم بن علً(ٓٔ)،  وإبراهٌم النخعً(5)والثانً : إلى الموت ، لاله أبو جعفر
  .(ٕٔ)والثالث: إلى الؽنى. لاله السدي

أول اإلسبلم إلا لم ٌكن له مال ٌمضٌه عن نفسه حتى لال الطحاوي : "كان الحر ٌباع فً الدٌن 
ٌَْسَرةٍ{" نسخ هللا للن فمال جل وعز : }َوإِْن َكاَن لُو عُْسَرةٍ فَنَِظَرةٌ إَِلى َم
، لال المرطبً: (ٖٔ)

"واحتجوا بحدٌث رواه الدارلطنً من حدٌث مسلم بن خالد الزنجً أخبرنا زٌد بن أسلم عن ابن 
فلهب بً إلى رسول هللا صلى هللا  -أو لال دٌن  -كان لرجل علً مال البٌلمانً عن سرق لال : 

. أخرجه البزار بهلا اإلسناد أطول (ٗٔ)علٌه وسلم فلم ٌصب لً ماالً فباعنً منه ، أو باعنً له"
 .(٘ٔ)منه. ومسلم بن خالد الزنجً وعبدالرحمن بن البٌلمانً ال ٌحتج بهما"

آلٌة ناسخة لما كان فً الجاهلٌة من بٌع من أعسر لال المهدوي: "ولال بعض العلماء هله ا 
، لال ابن عطٌة: فإن ثبت فعل النبً (ٙٔ)بدٌن، وحكى مكً: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أمر به فً صدر اإلسبلم"

 .(2ٔ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص فهو نسخ، وإال فلٌ  بنسخ"

                                                                                                                                                                               

: ولفظه فٌهما:" وإن كان لو عسرة فنظرة إلى ٕ٘٘/ٕ(:ص5ٖٕٕ، وابن أبً حاتم)ٕٖ/ٙ:(ص12ٕٙالخبر)
 مٌسرة " ، ٌعنً المطلوب".

 .ٖٔ-ٖٓ/ٙ(:ص:1ٕٔٙ. ونحوه فً)5ٕ/ٙ(:ص21ٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٖ/ٙ(:ص5ٕٕٙ، و)ٕٖ/ٙ(ص:5ٕٓٙ، و أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٓ/ٙ(:ص25ٕٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٓ/ٙ(:ص1ٕٓٙفسٌر الطبري)(أنظر: تٖ)
 .ٖٔ/ٙ(:ص1ٕٕٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
ٌ إَِلى ٕٖ/ٙ(:ص5ٕٗٙ(، و)5ٖٕٙ( أخرجه الطبري)٘) . سبك لكره فً تفسٌر لوله تعالى: فَنَِظَرة

ٌَْسَرةٍ{]البمرة:  [.1َٕٓم
 .ٖٔ/ٙ(:ص1ٕٙٙ(نظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص5ٖ1ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص5ٖ1ٕبً حاتم)(أخرجه ابن أ1)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص5ٖ5ٕ، وابن أبً حاتم)ٕٖ/ٙ(ص:11ٕٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٖ/ٙ(ص:5ٕٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٖ/ٙ(ص:15ٕٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص5ٕٗٓ، وابن أبً حاتم)ٖٔ/ٙ(:ص1ٕٗٙ(نظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٖ( نمبل عن تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .  وله وجهٌن آخرٌن:5ٔ/ٗ(:صٕٖ٘ٓسنن الدارلطنً)( ٗٔ)

: "ثنا علً بن إبراهٌم ، نا ابن خزٌمة ، نا أبو الخطاب زٌاد بن ٌحٌى الحسانً ، نا 5ٔ/ٗ(:صٕٖٙٓأحدهما: )
[ أنه ٕٓمرحوم بن عبد العزٌز ، حدثنً عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ، وعبد هللا بن زٌد ، عن أبٌهما ، ]ص:

مع رجبل ٌنادي آخر ، ٌمول: ٌا سرق ٌا سرق فدعاه ، فمال: ما سرق  ، فمال: سمانٌه رسول كان فً ؼزاة فس
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، إنً اشترٌت من أعرابً نالة ثم توارٌت عنه فاستهلكت ثمنها ، فجاء األعرابً ٌطلبنً ، فمال له النا : 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال: ٌا رسول هللا إن رجبل اشترى منً نالة ثم توارى ابت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاستعدي علٌه ، فؤتى 
لال: فوجدنً فؤتى بً النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، ولال: ٌا رسول هللا إن هلا اشترى منً « ، اطلبه»عنً فما ألدر علٌه ، لال: 
فؤنت »سول هللا استهلكته ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لال: فملت: ٌا ر« ، أعطه ثمنها»نالة ثم توارى عنً ، فمال: 

فؤلامنً فً السوق فؤعطى فً ثمنا ، « ، الهب فبعه فً السوق وخل ثمن نالتن»ثم لال لؤلعرابً: « ، سرق
 فمال للمشتري: ما تصنع به  ، لال: أعتمه ، فؤعتمنً األعرابً".

 بن إسحاق بن خزٌمة ، نا بندار ، نا عبد الصمد بن عبد الوارث :" ثنا علً ، نا دمحمٕٔ-ٕٓ/ٕ(:2ٕٖٓوالثانً:) 
، نا عبد الرحمن بن عبد هللا بن دٌنار ، نا ٌزٌد بن أسلم ، لال: رأٌت شٌخا باإلسكندرٌة ٌمال له سرق ، فملت: 

لال: لدمت المدٌنة فؤخبرتهم فمال: اسم سمانٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولن أدعه ، للت: لم سمان  ، « ، ما هلا االسم »
، وباعنً بؤربعة «أنت سرق»أن مالً ٌمدم فباعونً فاستهلكت أموالهم ، فؤتوا بً إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال لً: 

أبعرة ، فمال الؽرماء لللي اشترانً: ما تصنع به  ، لال: أعتمه ، لالوا: فلسنا بؤزهد منن فً األجر ، فؤعتمونً 
 وبمً اسمً".بٌنهم 
 .2ٖٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘ٔ)
 .2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙٔ)
 .2ٖٙ/ٔ(المحرر الوجٌز: 2ٔ)



ٕ22 

 

حكم لدٌم فً األمم كان من ولال ابن عاشور:" ولد لٌل: إن للن كان حكما فً الجاهلٌة وهو 
حكم المصرٌٌن، ففً المرآن اإلشارة إلى للن بموله تعالى: ما كان لٌؤخل أخاه فً دٌن الملن 

[ . وكان فً شرٌعة الرومان استرلاق المدٌن، وأحسب أن فً شرٌعة التوراة لرٌبا 2ٙ]ٌوسؾ: 
 .(ٔ)من هلا، وروي أنه كان فً صدر اإلسبلم، ولم ٌثبت"

 :(ٕ)[، وجهان1ٕٓاب لوله تعالى:}نَِظَرةٌ{]البمرة:وٌجوز فً إعر
 أحدهما: أن تكون مبتدأ، والخبر محلوؾ؛ والتمدٌر: فعلٌكم نظرة؛ أو فله نظرة.

والثانً:بؤن تكون خبراً لمبتدأ محلوؾ؛ والتمدٌر: فالواجب علٌه نظرة؛ أي إنظار إلى مٌسرة؛ 
 أي: إٌسار.

 :  (ٖ)[ على وجوه1ٕٓةٌ{]البمرة:واختلفت المراءة فً لوله تعالى: }نَِظرَ 
 بكسر الظاء.« نَِظَرةٌ » أحدها: لراءة الجماعة 

بسكون الظاء، وكللن لرأ الضحان، « فنظرة»والثانً: ولرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن: 
 وهً على تسكٌن الظاء من نظرة، وهً لؽة تمٌمٌة.

ل الزّجاج: هً من أسماء على وزن فاعلة، ولا« فناظرة»والثالث: ولرأ عطاء بن أبً رباح 
ٌَْ  ِلَوْلعَتِها كاِلبَةٌ{ ]الوالعة:  [ وكموله تعالى: }تَظُنُّ أَْن ٌُْفَعَل بِها ٕالمصادر، كموله تعالى: }لَ

[، وكموله : }ٌَْعلَُم َخآِانَةَ االْعٌُِن{، فٌكون لوله} فناظرة {، ولال:: لرأ عطاء ٕ٘فالَِرةٌ{ ]المٌامة: 
الحك ناظره ، أي : منتظره ، أو : صاحب نظرته ، على طرٌمة النسب فناظره: بمعنى: فصاحب 

، كمولهم : مكان عاشب ، وبالل ، بمعنى : لو عشب ولو بمل، وعنه: فناظره، على األمر بمعنى 
 .(ٗ): فسامحه بالنظرة ، وباشره بها"

 .(٘)الرابع: } فناظروه {، لرأه عبد هللا،  أي : فؤنتم ناظروه. أي : فؤنتم منتظروه
َسَرٍة{]البمرة: ٌْ  :(ٙ)[، فٌه ثبلثة لراءات1ٕٓولوله تعالى:} َم

 األولى: } مٌسُرة { بضمها. وهً لراءة نافع.
 والثانٌة: }مٌَسرة{ بفتح السٌن، وهً لراءة بالً السبعة وجمهور النا .

والثالثة: }مٌسره{، بضم السٌن وكسر الراء، وهً لراءة شالة، لرأءه عطاء بن أبً رٌاح 
 اهد.ومج

 .(2)وكلّهم للب الهاء تاء ونّونها
: "المراءة األولى أولى، ألّن الكلمة بفتح العٌن منها أكثر من الضّم، ومفعلة بناء  ًّ لال أبو عل

 .(1)مبنً على التؤنٌث، أال ترى أن مفعبل بؽٌر هاء بناء لم ٌجًء فً اآلحاد "
والؾ على أهل الربا أو هو منسحب واختلؾ أهل العلم: هل هلا الحكم بالنظرة إلى المٌسرة: 

 : (5)على كل لي دٌن حال  وفٌه لوالن
ٌْن الربا خاّصة، وأما الدٌون وسابر األمانات فلٌ   أحدهما : أن اإِلنظار بالعسرة واجب فً َد

 فٌها نظرة، بل تإدى إلى أهلها.
 .(ٖ)وابن عبٌد بن عمٌر (ٕ)، وإبراهٌم(ٔ)، وشرٌح(ٓٔ) لاله: ابن عبا 

                                                             

 .5ٙ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر:ٔ)
 .5ٖٓ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .2ٖٙ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٖ)
 .2ٕ٘/ٕ.، وانظر: البحر المحٌط: 2ٖٙ/ٔ(المحرر الوجٌز: ٗ)
 .2ٕ٘/ٕ( البحر المحٌط: ٘)
 .22ٖ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: ٙ)
 .5ٕٔ( أنظر: السبعة: 2)
 .٘ٔٗ/ٕ( الحجة للمراء السبعة: 1)
 .22ٖ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 5)
، وابن أبً ٖٓ/ٙ(:ص1ٖٕٙ، وانظر: الخبر)ٖٓ/ٙ(:1ٕ٘ٙ، و)5ٕ/ٙ(:ص22ٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: )ٓٔ)

 .ٕ٘٘/ٕ(:ص5ٖٕ٘و)(، 5ٖٕٗحاتم)
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ٌْن ، لظاهر اآلٌة ، وهو لول ابن عبا والثانً  ، (ٗ): أنه عام ٌجب إنظاره بالعسرة فً كل َد
 .(ٙ)، والضحان (٘)وعطاء

ٌْن الربا بالنص ، وفً ؼٌره من الدٌون بالمٌا   لال الماوردي: ولٌل إن اإِلنظار بالعسرة فً َد
"(2). 

أما مع الفمر والعدم لال ابن عطٌة:" وكؤن المول]األول[ ٌترتب إلا لم ٌكن فمر مدلع و
الصرٌح، فالحكم هً النظرة ضرورة، ولال جمهور العلماء النظرة إلى المٌسرة حكم ثابت فً 

 .(1)المعسر سواء كان الدٌن ربا أو من تجارة فً لمة أو من أمانة"
لال ابن عاشور:" ومورد اآلٌة على دٌون معامبلت الربا، لكن الجمهور عمموها فً جمٌع 

ٌعتبروا خصوص السبب ألنه لما أبطل حكم الربا صار رأ  المال دٌنا بحتا، فما  المعامبلت ولم
 .(5)عٌن له من طلب اإلنظار فً اآلٌة حكم ثابت للدٌن كله"

ولال الطبري: " والصواب من المول فً لوله : }وإن كان لو عسرة فنظرة إلى مٌسرة{، أنه 
ًٌّ به ؼرماء اللٌن كانوا أسلموا على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ولهم علٌهم دٌون لد أربَْوا فٌها فً  معن

الجاهلٌة ، فؤدركهم اإلسبلم لبل أن ٌمبضوها منهم ، فؤمر هللا بوضع ما بمً من الربا بعد ما 
أسلموا ، وبمبض رإو  أموالهم ، ممن كان منهم من ؼرمابهم موسرا ، أو إنظار من كان منهم 

مٌسرتهم. فللن حكم كل من أسلم وله ربا لد أربى على ؼرٌم له ، معسرا برإو  أموالهم إلى 
اللي كان  -فإن اإلسبلم ٌبطل عن ؼرٌمه ما كان له علٌه من لِْبل الربا ، وٌلزمه أداء رأ  ماله 

إلٌه ، إن كان موسرا،  وإن كان معسرا ، كان منظرا برأ   -أخل منه ، أو لزمه من لبل اإلرباء 
 ه ، وكان الفضل على رأ  المال مبطبل عنه.مال صاحبه إلى مٌسرت

ؼٌر أن اآلٌة وإن كانت نزلت فٌمن لكرنا ، وإٌاهم عنى بها ، فإن الحكم اللي حكم هللا به : من 
إنظاره المعسر برأ  مال المربً بعد بطول الربا عنه ، حكم واجب لكل من كان علٌه دٌن 

إلى مٌسرته ، ألن دٌن كل لي دٌن ، فً  لرجل لد حل علٌه ، وهو بمضابه معسر : فً أنه منظر
ال فً رلبته. فإلا عدم ماله ، فبل سبٌل له على رلبته  -مال ؼرٌمه ، وعلى ؼرٌمه لضاإه منه 

بحب  وال بٌع ، وللن أن مال رب الدٌن لن ٌخلو من أحد وجوه ثبلثة : إما أن ٌكون فً رلبة 
عٌنه، فإن ٌكن فً مال له بعٌنه ، فمتى ؼرٌمه ، أو فً لمته ٌمضٌه من ماله ، أو فً مال له ب

بطل للن المال وعدم ، فمد بطل دٌن رب المال ، وللن ما ال ٌموله أحد، وٌكون فً رلبته ،  فإن 
ٌكن كللن ، فمتى عدمت نفسه ، فمد بطل دٌن رب الدٌن ، وإن خلؾ الؽرٌم وفاء بحمه وأضعاؾ 

كان للن كللن ، أن دٌن رب المال فً لمة للن ، وللن أٌضا ال ٌموله أحد، فمد تبٌن إلا ، إل 
ؼرٌمه ٌمضٌه من ماله ، فإلا عدم ماله فبل سبٌل له على رلبته ، ألنه لد عدم ما كان علٌه أن 
ٌإدي منه حك صاحبه لو كان موجودا ، وإلا لم ٌكن على رلبته سبٌل ، لم ٌكن إلى حبسه وهو 

 .(ٓٔ)ضابه سبٌل ، فٌعالب بمطله إٌاه بالحب "معدوم بحمه ، سبٌل، ألنه ؼٌر مانعه حما ، له إلى ل

                                                                                                                                                                               

، وانظر: ابن أبً ٖٔ-ٖٓ/ٙ(:ص:1ٕٔٙ. ونحوه فً)5ٕ/ٙ(:ص21ٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕ٘٘/ٕحاتم:
 .ٕ٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .ٕ٘٘/ٕ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖ)
 .ٖٖ/ٙ(:ص5ٕٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 . ٕ٘٘/ٕ(:ص5ٖ2ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٖ/ٙ(:ص5ٕ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٖ٘/ٔ( النكت والعٌون: 2)
 .22ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 .5ٙ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: 5)
 .ٖٗ-ٖٖ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
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ٌٌْر لَكُْم{]البمرة: لُوا َخ فهو أكرم  (ٔ)[، "أي: تُبرءوا المعسر فً دٌنه"1ٕٓلوله تعالى: } َوأَْن تََصدَّ
 وأفضل.

 .(ٕ)لال البؽوي: " أي تتركوا رءو  أموالكم إلى المعسر"
علٌه بإؼنابه أفضل، وجعله هللا  لال ابن عاشور:" أي أن إسماط الدٌن عن المعسر والتنفٌ 

 .(ٖ)صدلة ألن فٌه تفرٌج الكرب وإؼاثة الملهوؾ"
. لال ابن أبً (ٗ)أخرج ابن أبً حاتم " عن إبراهٌم: }وأن تصدلوا خٌر لكم{، لال: برأ  المال"

 .(٘)حاتم:"وروي عن لتادة والسدي والربٌع ومماتل بن حٌان، نحو للن"
. وفً رواٌة أخرى (ٙ)دٌن له على معدم، فهو أعظم ألجره"ولال سعٌد بن جبٌر:" من تصدق ب

له: " }وأن تصدلوا خٌر لكم{: فهو أعظم ألجره، ومن لم ٌتصدق علٌه لم ٌؤثم، ومن حب  
معسرا فً السجن، فهو آثم، لموله: فنظرة إلى مٌسرة ومن كان عنده ما ٌستطٌع أن ٌإدي عن 

 .(2)دٌنه فلم ٌفعل، كتب ظالما"
وأن تتصدلوا برإو  أموالكم على هلا المعسر، }خٌر لكم{ أٌها الموم من أن لال الطبري:" 

 .(1)تنظروه إلى مٌسرته"
لال اآللوسً:" أي وتصدلكم على معسري ؼرمابكم برإو  أموالكم كبل أو بعضا، أكثر ثوابا 

 .(5)من اإلنظار، أو خٌر مما تؤخلونه لنفاد للن وبماء هلا"
الى بهله األلفاظ إلى الصدلة على المعسر وجعل للن خٌرا من لال ابن عطٌة:" وندب هللا تع

 .(ٓٔ)إنظاره"
لال ابن عاشور:" وإن أرٌد بالعسرة ضٌك الحال وإضرار المدٌن بتعجٌل المضاء فالطلب 
ٌحتمل الوجوب، ولد لال به بعض الفمهاء، وٌحتمل الندب، وهو لول مالن والجمهور، فمن لم 

ماله ألن هلا حك ٌمكن استٌفاإه، واإلنظار معروؾ والمعروؾ ال ٌشؤ لم ٌنظره ولو ببٌع جمٌع 

ٌجب. ؼٌر أن المتؤخرٌن بمرطبة كانوا ال ٌمضون علٌه بتعجٌل الدفع، وٌإجلونه باالجتهاد لببل 
 .(ٔٔ)ٌدخل علٌه مضرة بتعجٌل بٌع ما به الخبلص"

لُوا{]البمرة:  :(ٕٔ)[، فٌه لراءتان1ٕٓولوله تعالى}َوأَْن تََصدَّ
 بتشدٌد الصاد على اإلدؼام من تتصدلوا. وهً لراءة الجمهور.« تّصدلوا: »األولى
 بتخفٌؾ الصاد، وهً ولراءة عاصم.« وأن تصدلوا»والثانٌة: 
 بفن اإلدؼام، وللن فً مصحؾ عبد هللا بن مسعود.« وأن تصدلوا»والثالثة: 

ٌٌْر لَكُْم إِْن كُ  لُوا َخ  [، وجهان:1ْٕٓنتُْم تَْعلَُموَن{]البمرة:ولد لكروا فً لوله تعالى: } َوأَْن تََصدَّ
األول: وأن تصدلوا " برإو  أموالكم على الؽنً والفمٌر منهم " خٌر لكم. روي نحو للن 

 .(ٗٔ)، وإبراهٌم(ٖٔ)عن لتادة

                                                             

 .5ٖٓ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .5ٙ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٖ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص5ٕٗٔحاتم)( تفسٌر ابن أبً ٗ)
 .ٖ٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌره: ٘)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص5ٕٕٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص5ٖٕٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٖ٘/ٙ( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٖ٘/ٕ( روح المعانً: 5)
 .22ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٓٔ)
 .5ٙ/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٔٔ)
 .22ٖ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٖٙ-ٖ٘/ٙ(:ص51ٕٙأنظر: تفسٌر الطبري)( ٖٔ)
 .ٖٙ/ٙ(:صٖٔٓٙ(، و)ٖٓٓٙ(، و)55ٕٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
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 .(ٔ)لال ابن عطٌة:" ولٌ  فً اآلٌة مدخل للؽنً"
، (ٖ)، والربٌع(ٕ)لسديوالثانً: أن معنى للن: وأن تصدلوا به على المعسر ، خٌر لكم. لاله ا

 .(٘)، وابن زٌد(ٗ)والضحان
لال الطبري:" وأولى التؤوٌلٌن بالصواب تؤوٌل من لال : معناه : " وأن تصدلوا على المعسر 
برءو  أموالكم خٌر لكم " ألنه ٌلً لكر حكمه فً المعنٌٌن. وإلحاله باللي ٌلٌه ، أحب إلً من 

 .(ٙ)إلحاله باللي بعد منه"
 .(2)[، "أي: إن كنتم تعلمون أنه خٌر لكم عملتموه"1ٕٓإن كنتم تعلمون {]البمرة: لوله تعالى: }

لال الطبري:" إن كنتم تعلمون " موضع الفضل فً الصدلة ، وما أوجب هللا من الثواب لمن 
 .(1)وضع عن ؼرٌمه المعسر دٌنه"

 .(5)أي تصدلوا" -لال الصابونً: أي:" إن كنتم من لوي العلم فافعلوا 
 .(ٓٔ)اآللوسً:" وفٌه تحرٌض على الفعل"لال 

لال الصابونً: "إِن كنتم تعلمون ما فٌه من اللكر الجمٌل واألجر العظٌم"
(ٔٔ). 
أي أنها ال « مستملة»لال ابن عثٌمٌن: "هله الجملة الشرطٌة مستملة ٌراد بها الحث على العلم؛ 

أوهم أن التصدق خٌر لنا إن كنا  توصل بما لبلها؛ ألنها لو وصلت بما لبلها ألوهم معنًى فاسداً:
نعلم؛ فإن لم نكن نعلم فلٌ  خٌراً لنا؛ وال شن أن هلا معنًى فاسد ال ٌراد باآلٌة؛ لكن المعنى: إن 

 .(ٕٔ)أي تصدلوا" -كنتم من لوي العلم فافعلوا 
ْإِمِنٌَن{]البمرة:  : (ٖٔ)[ تؤوٌبلن1ٕٓولٌل: ٌحتمل لوله تعالى:}إِن كُنتُم مُّ

 أن من كان مإمنا فهلا حكمه.أحدهما : ٌعنً 
 والثانً : معناه إلا كنتم مإمنٌن .

ولد روي عن سعٌد بن المسٌب : أن عمر بن الخطاب لال : كان آخر ما نزل من المرآن آٌة 

 .(ٗٔ)الربا ، وإن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لبض لبل أن ٌفسرها ، فدعوا الربا والرٌبة"

                                                             

. واعترض على كبلم الطبري لاببل:" ولال الطبري: ولال آخرون معنى اآلٌة وأن 22ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
لمتادة وإبراهٌم النخعً ال ٌلزم تصدلوا على الؽنً والفمٌر خٌر لكم، ثم أدخل الطبري تحت هله الترجمة ألواال 

 منها ما تضمنته ترجمته، بل هً كمول جمهور النا ..".
 .ٖٙ/ٙ(ص:ٕٖٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٙ/ٙ(ص:ٖٖٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٖ-ٖٙ/ٙ(ص:ٖٙٓٙ(، و)ٖ٘ٓٙ(، و)ٖٗٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٖ/ٙ(ص:ٖٙٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 2ٖ/ٙبري: ( تفسٌر الطٙ)
 .ٖ٘/ٕ( روح المعانً: 2)
 .ٖ٘/ٙ( تفسٌر الطبري: 1)
 .5ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٖ٘/ٕ( روح المعانً: ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
، عن ٌحٌى ، وهو المطان.  ٕٙٗ:  . والحدٌث رواه أحمد فً المسند1ٖ-2ٖ/ٙ(:ص1ٖٓٙ( أخرجه الطبري)ٗٔ)
 كبلهما عن ابن أبً عروبة . بهلا اإلسناد . -، عن ابن علٌة ٖٓ٘و:

 ، من طرٌك خالد بن الحارث ، عن سعٌد ، وهو ابن أبً عروبة ، به . 2ٕٕٙورواه ابن ماجه : 
 ، عن الموضع األول من المسند . 1٘:  ٕولكره ابن كثٌر 
، وزاد نسبته البن الضرٌ  ، وابن المنلر . وأشار إلٌه فً اإلتمان  ٖ٘ٙ:  ٔور ولكره السٌوطً فً الدر المنث

 ، موجزا ، منسوبا ألحمد وابن ماجه فمط . ٖٖ:  ٔ
ضعٌؾ اإلسناد ، النمطاعه . فإن سعٌد بن المسٌب لم ٌسمع من عمر  -على جبللة رواته وثمتهم  -وهلا الحدٌث 

 . 2ٕ - ٕٙر كتاب المراسٌل البن أبً حاتم ، ص : ، وانظ 5ٓٔ، كما بٌنا فً شرح المسند : 
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ه لام فحمد هللا وأثنى علٌه ، ثم لال : " أما بعد ، فإنه وعن عامر : "أن عمر رضً هللا عن
وهللا ما أدري لعلنا نؤمركم بؤمر ال ٌصلح لكم ، وما أدري لعلنا ننهاكم عن أمر ٌصلح لكم ، وإنه 
كان من آخر المرآن تنزٌبل آٌات الربا ، فتوفً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لبل أن ٌبٌنه لنا ، فدعوا ما ٌرٌبكم 

 .(ٔ)ى ما ال ٌرٌبكم "إل
وأخرج الطبري بسنده الصحٌح عن ابن عبا  أنه لال : "آخر ما أنزل على رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم آٌة الربا ، وإنا لنؤمر بالشًء ال ندري لعل به بؤسا ، وننهى عن الشًء لعله لٌ  

 .(ٕ)به بؤ "
 :الفوائد

                                                             

 . اسناده ضعٌؾ، ألن فً اسناده الشعبً وهو لم ٌدرن عمر.1ٖ/ٙ(:ص5ٖٓٙ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .1ٖ/ٙ(:صٖٓٔٙ( أخرجه الطبري)ٕ)

لال ابن عطٌة: "ومعنى هلا عندي أنها من آخر ما نزل، ألن جمهور النا  وابن عبا  والسدي والضحان وابن 
ِ{، ولال سعٌد بن المسٌب: بلؽنً أن  جرٌج وؼٌرهم، لال: آخر آٌة لوله تعالى: }َواتَّمُوا ٌَْوماً تُْرَجعُوَن ِفٌِه إِلَى َّللاَّ
أحدث المرآن بالعرش آٌة الدٌن، وروي أن لوله عز وجل: }َواتَّمُوا{ نزلت لبل موت النبً ملسو هيلع هللا ىلص بتسع لٌال، ثم لم 

وروي بثبلث لٌال، وروي أنها نزلت لبل موته بثبلث ساعات، وأنه لال علٌه السبلم اجعلوها  ٌنزل بعدها شًء،
بٌن آٌة الربا وآٌة الدٌن]لم ألؾ على تخرٌجه[، وحكى مكً أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال جاءنً جبرٌل فمال اجعلها على 

 [.21ٖ/ٔرأ  مابتٌن وثمانٌن آٌة، من البمرة".]المحرر الوجٌز:
ختلؾ أهل العلم فً آخر آٌة نزلت من المرآن ، على ألوال متعددة ، تكلم فٌها كلٌّ بما أداه إلٌه اجتهاده ، للت: ا 

 ، ومن تلن األلوال: ولٌ  فً شًء من للن خبر عن المعصوم ، ٌمكن المطع به
با  ٌَا أٌََُّها الَِّلٌنَ :المول األول: أن آخر آٌة نزلت هً آٌة الربا، وهً لوله تعالى ًَ ِمَن الّرِ َ َولَُروا َما َبِم آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ

 .رضً هللا عنهما ابن عبا  عن البخاري [ روى للن21ٕالبمرة:] إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌِنَ 
ِ ثُمَّ تَُوفَّى كُلُّ نَْفٍ  :المول الثانً: أن آخر آٌة نزلت آٌة ً تُْرَجعُوَن فٌِِه ِإلَى َّللاَّ َما َكَسبَْت َوهُْم ال َواتَّمُوا ٌَْوما

  .ابن عبا  وسعٌد بن جبٌر عن النسابً [ رواه1ٕٔالبمرة:] ٌُْظلَُمونَ 
ٌْنَكُْم :المول الثالث: أن آخر آٌة نزلت آٌة الدٌن ٌٍْن إَِلى أََجٍل ُمَسّمًى فَاْكتُبُوهُ َوْلٌَْكتُْب بَ ٌَا أٌََُّها الَِّلٌَن آَمنُوا إِلَا تََداٌَْنتُْم بَِد

ٌِْه اْلَحكُّ َولْ َكاتٌِب  ُ فَْلٌَْكتُْب َوْلٌُْمِلِل الَِّلي َعلَ َ َربَّهُ َوال ٌَْبَخْ  ِمْنهُ بِاْلعَْدِل َوال ٌَؤَْب َكاتٌِب أَْن ٌَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ ٌَتَِّك َّللاَّ
ٌِْه اْلَحكُّ َسِفٌهاً أَْو َضِعٌفاً أَْو ال ٌَْستَطِ  ٌْباً َفإِْن َكاَن الَِّلي َعلَ ٌِْن َش ٌُع أَْن ٌُِملَّ هَُو فَْلٌُْمِلْل َوِلٌُّهُ بِاْلعَْدِل َواْستَْشِهُدوا َشِهٌَد

ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء أَْن تَِضلَّ إِ  ٌِْن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ َر ِإْحَداهَُما ِمْن ِرَجاِلكُْم فَإِْن لَْم ٌَكُونَا َرُجلَ ْحَداهَُما فَتُلَّكِ
ٌَؤَْب الشَُّهَداُء إِلَا َما ُدعُوا َوال تَْسؤَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِؽٌراً أَْو َكِبٌراً إَِلى أََجِلِه َلِلكُْم أَ اأْلُْخرَ  ِ َوأَْلَوُم ى َوال  ْلَسطُ ِعْنَد َّللاَّ

ٌْكُْم ُجَناٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها َوأَْشِهُدوا إِلَا ِللشََّهاَدةِ َوأَْدنَى أاَلَّ تَْرتَابُوا إاِلَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةَ تُِدٌُرونََها  ٌَْ  َعلَ نَكُْم فَلَ ٌْ بَ
َ َوٌُعَلُِّمكُمُ  ٍء تَبَاٌَْعتُْم َوال ٌَُضارَّ َكاتٌِب َوال َشِهٌدٌ َوإِْن تَْفعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوٌق بِكُْم َواتَّمُوا َّللاَّ ًْ ُ بِكُّلِ َش ُ َوَّللاَّ  َّللاَّ

 .أنه بلؽه أن أحدث المرآن عهداً بالعرش آٌة الدٌن سعٌد بن المسٌب [. فمد روي عن1ٕٕالبمرة:] َعِلٌمٌ 
ولد جمع بٌن هله الرواٌات الثبلث بؤن هله اآلٌات نزلت دفعة واحدة كترتٌبها فً المصحؾ، فروى   

 .كل واحد بعض ما نزل بؤنه آخر ما نزل
ٌْكُْم نِْعَمتًِ َوَرِضٌُت لَكُُم اإِلْسبلَم اْلٌَْوَم :المول الرابع: أن آخر آٌة نزلت لوله تعالى أَْكَمْلُت لَكُْم ِدٌَنكُْم َوأَتَْمْمُت َعلَ

 [.ٖالمابدة:] ِدٌناً 
 .رضً هللا عنهما البراء بن عازب وهنالن ألوال أخرى منها آٌة الكبللة، كما روى للن الشٌخان عن  

ل لٌ  فٌها شًء مرفوع إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وٌجوز أن هله األلوا :ومن أحسن ما لٌل فً هلا االختبلؾ لول من لال
ٌكون لاله لابله بضرب من االجتهاد وؼلبة الظن، وٌحتمل أن كبًل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبً صلى 
أٌة  هللا علٌه وسلم فً الٌوم اللي مات فٌه أو لبل مرضه بملٌل، وٌحتمل أٌضاً أن تنزل هله اآلٌة التً هً آخر

تبلها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع آٌات نزلت معها، فٌإمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلن، فٌظن أنه آخر ما نزل فً 
 .وهللا أعلم  .الترتٌب

ً تُْرَجعُوَن ولد لال الزرلانً: "   ولد رّجح الزرلانً بؤن آخر آٌة نزوال هو لول هللا تعالى: }َواتَّمُوا ٌَْوما
ِ ثُمَّ تَُوفَّى كُلُّ نَْفٍ  َما َكَسبَْت َوهُْم ال ٌُْظلَُموَن{ . وللن ألمرٌن: فٌِِه إِلَى  َّللاَّ

أحدهما: ما تحمله هله اآلٌة فً طٌاتها من اإلشارة إلى ختام الوحً والدٌن، بسبب ما تحث علٌه من االستعداد  
من ؼٌر ؼبن وال ظلم وللن كله أنسب لٌوم المعاد وما تنوه به من الرجوع إلى هللا واستٌفاء الجزاء العادل 

 بالختام من آٌات األحكام الملكورة فً سٌالها.
ثانٌهما: التنصٌص فً رواٌة ابن أبً حاتم السابمة على أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص عاش بعد نزولها تسع لٌال فمط ولم تظفر  

 [.2ٓ/ٔاآلٌات األخرى بنص مثله".]مناهل العرفان:
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وجه للن أنه أوجب على الدابن إنظار المدٌن؛ من فوابد اآلٌة: ثبوت رحمة هللا عز وجل؛  - ٔ
 وهلا رحمة بالمعسر.

ومنها: حكمة هللا عز وجل بانمسام النا  إلى موسر، ومعسر؛ الموسر فً اآلٌة: الدابن؛  - ٕ
والمعسر: المدٌن؛ وحكمة هللا عز وجل هله ال ٌمكن أن تستمٌم أمور العباد إال بها، ولللن بدأ 

ٌتراجعون اآلن؛ ألنهم عرفوا أنه ال ٌمكن أن  -ن أن ٌساووا بٌن النا  اللٌن ٌرٌدو -الشٌوعٌون 
ٌصلح العباد إال هلا الخبلؾ؛ لال عز وجل: }أهم ٌمسمون رحمة ربن نحن لسمنا بٌنهم معٌشتهم 

[ ٕٖفً الحٌاة الدنٌا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لٌتخل بعضهم بعضاً سخرٌاً{ ]الزخرؾ: 
م ٌمكن أن ٌسخر لنا أحد لٌعمل ما نرٌد؛ ألن كل واحد نّد لآلخر؛ فبل ؛ ولوال هلا االختبلؾ ل

ٌمكن إصبلح الخلك إال بما تمتضٌه حكمة هللا عز وجل، وشرعه من التفاوت بٌنهم: فهلا موسر؛ 
 وهلا فمٌر؛ حتى ٌتبٌن بللن حكمة هللا عز وجل، وتموم أحوال العباد.

ي إمهاله حتى ٌوسر؛ لموله تعالى: } فنظرة أ -ومن فوابد اآلٌة: وجوب إنظار المعسر  - ٖ
 إلى مٌسرة {؛ فبل تجوز مطالبته بالدٌَّن؛ وال طلب الدٌَّن منه.

ومنها: أن الحكم ٌدور مع علته وجوداً، وعدماً؛ ألنه لما كان وجوب اإلنظار معلبًل  - ٗ
 حتى تجوز مطالبته. -وهً العسرة  -باإلعسار صار مستمراً إلى أن تزول العلة 

لو أن النا  مشوا على تموى هللا عز وجل فً هلا الباب لسلمت أحوال النا  من المشاكل؛ و
لكن نجد الؽنً ٌماطل: ٌؤتٌه صاحب الحك ٌمول: الضنً حمً؛ فٌمول: ؼداً؛ وٌؤتٌه ؼداً فٌمول: 

ن الموم األشحاء ؛ ونجد أولب(ٔ)«مطل الؽنً ظلم»بعد ؼد؛ وهكلا؛ ولد ثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 
 -لوي الطمع ال ٌُنظرون المعسر، وال ٌرحمونه؛ ٌمول له: أعطنً؛ وإال فالحب ؛ وٌحب  فعبلً 
وإن كان ال ٌجوز حبسه إلا تٌمنا أنه معسر، وال مطالبته، وال طلب الدٌن؛ بل ٌعزر الدابن إلا ألح 

أهل العلم واجب فً  علٌه فً الطلب وهو معسر؛ ألن طلبه مع اإلعسار معصٌة؛ والتعزٌر عند

 كل معصٌة ال حّد فٌها، وال كفارة.
ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلبراء من الدٌَّن، وأنه صدلة؛ لموله تعالى: } وأن تصدلوا خٌر  - ٘

لكم {؛ واإلبراء سنة؛ واإلنظار واجب؛ وهنا السنة أفضل من الواجب بنص المرآن؛ لموله تعالى: 
للن أن الواجب ٌنتظم فً السنة؛ ألن إبراء المعسر من الدٌَّن } وأن تصدلوا خٌر لكم {؛ ووجه 

لنا سنة أفضل من »إنظار، وزٌادة؛ وعلى هلا فٌبطل إلؽاز من ألؽز بهله المسؤلة، ولال: 
إنه أفضل من الوضوء واحدة مع أن »، ومثل للن لول بعضهم فً الوضوء ثبلثاً: «الواجب

؛ فٌمال له: هلا «هنا سنة أفضل من واجب»ن، وٌمول: ؛ فٌُلِؽز بلل«الواحدة واجب، والثبلث سنة
إلؽاز باطل؛ ألن هله السنة مشتملة على الواجب؛ فهً واجب، وزٌادة؛ وصدق هللا، حٌث لال فً 

ًَّ مما افترضت علٌه»الحدٌث المدسً:  ؛ وهلا الحدٌث (ٕ)«ما تمرب إلً عبدي بشًء أحب إل
 ٌبطل مثل هله األلؽاز التافهة.

د اآلٌة: تفاضل األعمال؛ لموله تعالى: } وأن تصدلوا خٌر لكم {؛ وتفاضل ومن فواب - ٙ
األعمال ٌستلزم تفاضل العامل، وأن العاملٌن بعضهم أفضل من بعض؛ وهلا أمر معلوم 
بالضرورة الشرعٌة والعملٌة أن العمال ٌختلفون، كما لال تعالى: }ال ٌستوي الماعدون من 

[ ، وكما 5٘هدون فً سبٌل هللا بؤموالهم وأنفسهم{ ]النساء: المإمنٌن ؼٌر أولً الضرر والمجا
لال تعالى: }ال ٌستوي منكم من أنفك من لبل الفتح ولاتل أولبن أعظم درجة من اللٌن أنفموا من 

 [ .ٓٔبعد ولاتلوا وكبًل وعد هللا الحسنى{ ]الحدٌد: 

                                                             
؛ 12ٕٕ: الحوالة وهل ٌرجع فً الحوالة، حدٌث رلم ٔ، كتاب الحواالت، باب 21ٔي صأخرجه البخار (ٔ)

[ ٖٖ] ٕٓٓٗ: تحرٌم مطل الؽنً وصحة الحوالة...، حدٌث رلم 2، كتاب المسالاة، باب 5٘ٓوأخرجه مسلم ص
ٔ٘ٙٗ. 

 .ٕٓ٘ٙالتواضع، حدٌث رلم  1ٖ، كتاب الرلاق، باب ٙٗ٘ - ٘ٗ٘أخرجه البخاري ص (ٕ)
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عمال من اإلٌمان عند بتفاضل األعمال: تفاضل اإلٌمان، ألن األ وٌتفرع على تفاضل العمال
أهل السنة، والجماعة؛ فإلا تفاضلت لزم من للن تفاضل اإلٌمان؛ ولهلا كان ملهب أهل السنة 

 والجماعة أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنمص.
ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة العلم، وأن العلم ٌهدي صاحبه إلى الخٌر؛ لموله تعالى: } إن كنتم  - 2

 تعلمون {.
ٌة الكرٌمة: أن إبراء الؽرٌم ٌجزئ من الزكاة: فلو أن إنساناً أبرأ فمٌراً، وهل ٌستفاد من اآل - 1

ثم لال: أبرأته عن زكاتً؛ ألن هللا سمى الزكاة صدلة؛ فمال تعالى: } إنما الصدلات للفمراء 
 والمساكٌن... { 

أنفموا فالصحٌح من ألوال أهل العلم أنه ال ٌجزئ؛ ألن هللا عز وجل لال: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا 
من طٌبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال تٌمموا الخبٌث منه تنفمون ولستم بآخلٌه 

[ ؛ وجْعل الدٌَّن زكاة للعٌن هلا من تٌمم الخبٌث إلخراجه عن 2ٕٙإال أن تؽمضوا فٌه{ ]البمرة: 
لمالن ٌتصرؾ فٌه ولٌ  الحرام؛ ألن العٌن ُملن لابم بٌد ا -الطٌب؛ والمراد بالخبٌث هنا الرديء 

كٌؾ ٌشاء؛ والدٌَّن اللي على معسر مال تالؾ؛ ألن األصل بماء اإلعسار؛ وحٌنبٍل ٌكون هلا 
الدٌَّن بمنزلة المال التالؾ؛ فبل ٌصح أن ٌجعل هلا المال التالؾ زكاة عن العٌن؛ ولهلا لال شٌخ 

زاع؛ ولو للنا: ٌجزئ لكان اإلسبلم رحمه هللا: إن إبراء الؽرٌم المعسر ال ٌجزئ من الزكاة ببل ن
كل إنسان له ؼرماء ال ٌستطٌعون الوفاء ٌمول: أبرأتكم ونوٌتها من الزكاة؛ فتبمى األموال عنده، 
والدٌون التالفة الهالكة التً ال ٌرجى حصولها تكون هً الزكاة؛ وهلا ال ٌجوز؛ ولهلا لو خٌرت 

على إنسان فمٌر معسر عنده العشرة  شخصاً، وللت له: أنا أعطٌن عشرة رٌاالت نمداً، أو أحولن
فإنه ٌختار العشرة نمداً؛ وال ٌتردد؛ بل لو خٌرته بٌن عشرة نمداً، وعشرٌن فً لمة معسر الختار 
العشرة؛ فصارت العشرة المنمودة بالنسبة للدٌَّن من باب الطٌب؛ ولان من باب الرديء؛ وبهلا 

ال بٌد مالكه؛ ألنه من باب تٌمم الخبٌث؛ إلاً ٌتبٌن أنه ال ٌجزئ إبراء المدٌن المعسر عن زكاة م
ٌن  نمول: ال ٌجوز إبراء الفمٌر، واحتساب للن من الزكاة؛ نعم لو فرض أنه سٌجعلها زكاة عن الدَّ

ٌن  -اللي فً لمة المعسر  لكان للن مجزباً؛ ألن هلا صار من  -إلا للنا بوجوب الزكاة فً الدَّ
 جن  المال اللي أدٌت الزكاة عنه.

 خبلصة:ال
 تبٌن مما لكر من اآلٌتٌن أن المعاملة بالدٌَّن ثبلثة ألسام:

األول: أن ٌؤخل به رباً؛ وهلا محرم؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا اتموا هللا ولروا مابمً 
 [ .21ٕمن الربا إن كنتم مإمنٌن{ ]البمرة: 

الّدٌن منه حتى ٌوسر؛ لموله الثانً: أن ٌكون المدٌن معسراً؛ فبل تجوز مطالبته، وال طلب 
 تعالى: } وإن كان لو عسرة فنظرة إلى مٌسرة {.

 الثالث: أن ٌبرئ المعسر من دٌنه؛ وهلا أعلى األلسام؛ لموله تعالى: } وأن تصدلوا خٌر لكم {.
 تتمة:

فً هله اآلٌة وجوب اإلنظار إلى مٌسرة؛ ومن المعلوم أن حصول المٌسرة مجهول؛ وهلا ال 
لٌ  من باب المعاوضة؛ ولكن لو اشترى فمٌر من شخص، وجعل الوفاء ممٌداً ٌضر؛ ألنه 

بالمٌسرة فهل ٌجوز للن  فٌه لوالن؛ فؤكثر العلماء على عدم الجواز ألن األجل مجهول؛ فٌكون 
من باب الؽرر المنهً عنه؛ والمول الثانً: أن للن جابز لحدٌث عابشة رضً هللا عنها أنها لالت 

لفبلن الٌهودي بّز من الشؤم لو أرسلت إلٌه فاشترٌت منه ثوبٌن إلى المٌسرة؛  لدم»للنبً )ص(: 
؛ وألن هلا ممتضى العمد إلا علم البابع بإعسار المشتري؛ إل ال ٌحّل له (ٔ)«فؤرسل إلٌه فامتنع

 حٌنبٍل أن ٌطلب منه الثمن حتى ٌوسر؛ وهلا المول هو الراجح.

                                                             
: ما جاء فً 2، كتاب البٌوع، باب 22ٕٔ، وأخرجه الترملي صٕٙ٘ٙ٘حدٌث رلم  2ٗٔ/ٙأحمد أخرجه  (ٔ)

: البٌع 2ٓ، كتاب البٌوع، باب 1ٖٕٙ، وأخرجه النسابً صٖٕٔٔالرخصة فً الشراء إلى أجل، حدٌث رلم 
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 المرآن
ِ ثُم  تَُوف ى كُلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوهُْم ال ٌُْظلَُموَن{  }َوات مُوا ٌَْوماً تُْرَجعُونَ  فٌِِه إِلَى ّللا 

 [8ٕٔ]البمرة:
 التفسٌر:
ٌوًما ترجعون فٌه إلى هللا، وهو ٌوم المٌامة، حٌث تعرضون على هللا  -أٌها النا -واحلروا 

ظلم. وفً اآلٌة إشارة  لٌحاسبكم، فٌجازي كل واحد منكم بما عمل من خٌر أو شر دون أن ٌناله
إلى أن اجتناب ما حرم هللا من المكاسب الربوٌة، تكمٌل لئلٌمان وحموله من إلام الصبلة وإٌتاء 

 الزكاة وعمل الصالحات.
لال ابن عاشور:" جًء بموله: واتموا ٌوما تلٌٌبل لهاته األحكام ألنه صالح للترهٌب من  

به أو ندب إلٌه، ألن فً ترن المنهٌات سبلمة من  ارتكاب ما نهً عنه والترؼٌب فً فعل ما أمر
آثامها، وفً فعل المطلوبات استكثارا من ثوابها، والكل ٌرجع إلى اتماء للن الٌوم اللي تطلب فٌه 

 .(ٔ)السبلمة وكثرة أسباب النجاح"
ِ{]البمرة:  ً تُْرَجعُوَن فٌِِه إِلَى َّللاَّ احلروا ٌوماً [، " أي 1ٕٔلوله تعالى: :} َواتَّمُوا ٌَْوما

 .(ٕ)سترجعون فٌه إِلى ربكم"
 .(ٖ)لال الواحدي: أي:" تؤهبوا للماء هلا الٌوم بما تمدمون من العمل الصالح" 
، " كما أن تعلٌك االتماء به للمبالؽة (ٗ) ولوله تعالى} ٌَْوماً {:هو ٌوم المٌامة، وتنكٌره للتهوٌل 

 .(٘)دان شٌبا"فً التحلٌر عما فٌه من الشدابد التً تجعل الول
ِ{ مضاؾ محلوؾ، تمدٌره: إلى حكم هللا وفصل لضابه  وفً لوله: }إِلَى َّللاَّ

(ٙ). 
 :(2)واختلؾ أهل التفسٌر فً تحدٌد هلا )الٌوم( المحلر منه، على لولٌن 

 األول: لال جمهور العلماء على أن هلا الٌوم المحلر منه هو ٌوم المٌامة والحساب والتوفٌة.

 ولال لوم: هو ٌوم الموت.والثانً: 
 .(1)لال ابن عطٌة: "واألول أصح بحكم األلفاظ فً اآلٌة" 
ِ{]البمرة:   :(5)[، فٌه وجهان1ٕٔولوله تعالى:}ٌَْوماً تُْرَجعُوَن فٌِِه إِلَى َّللاَّ

 أحدهما : ٌعنً إلى جزاء هللا .
 والثانً : إلى ملن هللا .

 :(ٓٔ)تعالى:}تُْرَجعُوَن{، على وجوهواختلفت المراءة فً لوله  
أحدها:} تَْرِجعُوَن{ بفتح التاء وكسر الجٌم، على أنه مبنً للفاعل، أي تصٌرون إلى هللا ، وهً 

 لراءة أبً عمرو وحده.
والثانً: ولرأ اآلخرون }تُْرَجعُوَن{، بضم التاء وفتح الجٌم، على أنه مبنً لما لم ٌسم فاعله، 

 الى.أي: تردون إلى هللا تع
 .(ٔ)والثالث: ولرأ أبً بن كعب : }تردون{، بضم التاء ، حكاه عنه ابن عطٌة

                                                                                                                                                                               

شرط ، كتاب البٌوع، ولال: صحٌح على ٕٗ – ٖٕ/ٕ؛ وأخرجه الحاكم ٕٖٙٗإلى األجل المعلوم، حدٌث رلم 
 : صحٌح.٘ – ٗ/ٕالبخاري وألره اللهبً؛ ولال األلبانً فً صحٌح الترملي 

 .52/ٖ( التحرٌر والتنوٌر: ٔ)
 .1٘ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .55ٖ/ٔ( الوسٌط:ٖ)
 .51ٕ/ٔ(فتح المدٌر: ٗ)
 .ٖ٘/ٕ( روح المعانً: ٘)
 . 21ٖ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٙ)
 .21ٖ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .21ٖ/ٔالمحرر الوجٌز: (1)
 . ٖٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون:5)
 .5ٖٔ، والسبعة:1ٔٗ-2ٔٗ/ٕ( انظر: الحجة للمراء السبعة:ٓٔ)
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 .(ٕ)والرابع: ولرأ عبد هللا : }ٌردون{. حكاه عنه الزمخشري 
 .(ٖ)الخام :ولرأ أبً : }تصٌرون{. حكاه عنه الزمخشري

جمٌع ، على معنى ٌرجع (ٗ)الساد : ولرأ الحسن "ًٌرَجعون" بالٌاء، حكاه عنه ابن عطٌة
النا ، لال ابن جنً : "كؤن هللا تعالى رفك بالمإمنٌن على أن ٌواجههم بلكر الرجعة ، إل هً 

 .(٘)مما ٌنفطر لها الملوب فمال لهم : }واتموا ٌوما{ ثم رجع فً لكر الرجعة إلى الؽٌبة رفما بهم"
 .(ٙ)نفٍ  حسابها" [، أي:" ثم توفى كل1ٕٔلوله تعالى:} ثُمَّ تَُوفَّى كُلُّ نَْفٍ  {]البمرة: 
 .(2)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: ما عملت من خٌر أو شر" 
 .(1)ولال ابن عبا :" ٌرٌد ثواب عملها، خٌرا بخٌر، وشرا بشر" 
إن كان عملها صالحاً؛ أو تعطى  -لال ابن عثٌمٌن:" أي تعطى ثوابها، وأجرها المكتوب لها  

)التوفٌة( بمعنى االستٌفاء؛ وهو أخل الحك ممن هو إن كان عملها سٌباً..و -العماب على عملها 
 .(5)علٌه"
ا َكَسبَْت{]البمرة:  [، أي "ما حصلت علٌه من ثواب الحسنات، وعموبة 1ٕٔولوله تعالى: } مَّ

 .(ٓٔ)السٌبات"
ا َكَسَبْت{]البمرة:   :(ٔٔ)[، تؤوٌبلن1ٕٔولد لكروا فً لوله تعالى:} ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍ  مَّ
 دهما : جزاء ما كسبت من األعمال .أح 
 والثانً : ما كسبت من الثواب والعماب . 
[، " أي : ال ٌنمص ثوابهم ، وال ٌزاد 1ٕٔلوله تعالى: }َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]البمرة :  

 .(ٕٔ)عمابهم"
 لال ابن عبا : "ٌرٌد: وهم ال ٌنمصون، ال أهل الثواب وال أهل العماب، لال: وهله اآلٌة 

 .(ٖٔ)لجمٌع الخلك البر والفاجر"

 .(ٗٔ)لال المراؼً:" أي: ال ٌنمصون من ثوابهم وال ٌزدادون على عمابهم" 
لال أبو حٌان:" أي : ال ٌنمصون مما ٌكون جزاء العمل الصالح من الثواب ، وال ٌزادون  

 .(٘ٔ)على جزاء العمل السًء من العماب"
 .(ٙٔ)باإلساءة مثلها ، وبالحسنة عشر أمثالها  !"لال الطبري:" وكٌؾ ٌظلم من جوزي  
أخرج ابن أبً حاتم عن سعٌد بن جبٌر فً لوله:" وهم ال ٌظلمون ٌعنً: من أعمالهم، ال  

 .(2ٔ)ٌنمص من حسناتهم، وال ٌزاد على سٌباتهم"

                                                                                                                                                                               

 .21ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: ٕ)
 .ٖٕٖ/ٔ( أنظر: الكشاؾ: ٖ)
 .21ٖ/ٔ( أنظر: انظر: المحرر الوجٌز:ٗ)
 .2ٖٙ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: 21ٖ/ٔاء، وانظر: المحرر الوجٌز:، ولٌّدها بضم الٌ٘ٗٔ/ٔ( المحتسب: ٘)
 .1٘ٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٗ٘٘/ٕ(:ص5ٕٗ٘( أخرجه ابن ابً حاتم)2)
 .55ٖ/ ٔ( الوسٌط: / 1)
 .52ٖ-5ٖٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .52ٖ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 . ٖٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون:ٔٔ)
 .12٘/ٔاألصفهانً: ( تفسٌر الراؼب ٕٔ)
 .55ٖ/ ٔ(لكره فً: الوسٌط/ ٖٔ)
 .1ٗ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
 .5ٕ٘/ٕ( البحر المحٌط: ٘ٔ)
 .ٕٗ/ٙ( تفسٌر الططبري: ٙٔ)
 .ٗ٘٘/ٕ(:ص5ٕٗٙ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
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لال ابن عطٌة:" فً هله اآلٌة نص على أن الثواب والعماب متعلك بكسب اإلنسان. وهلا رد  
 .(ٔ)الجبرٌة" على
ولوله تعالى: }َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن{ جملة استبنافٌة؛ وٌحتمل أن تكون جملة حالٌة من }كل  

، وأعاد الضمٌر أوال مفردا اعتبارا باللفظ، ولدم اعتبار اللفظ ألنه (ٕ)نف {؛ لكن األول أظهر
مول: إن الجمع أنسب األصل وألن اعتبار المعنى ولع رأ  فاصلة فكان تؤخٌره أحسن، ولن أن ت

 .(ٖ)بما ٌكون فً ٌومه كما أن اإلفراد أولى فٌما إلا كان لبله
لال الصابونً: " ولد ختمت هله اآلٌات الكرٌمة بهله اآلٌة لجامعة المانعة التً كانت آخر  

 .(ٗ)ما نزل من المرآن وبنزولها انمطع الوحً، وفٌها تلكٌر العباد بللن الٌوم العصٌب الشدٌد"
ولال السعدي:" وهله اآلٌة من آخر ما نزل من المرآن، وجعلت خاتمة لهله األحكام  

واألوامر والنواهً، ألن فٌها الوعد على الخٌر، والوعٌد على فعل الشر، وأن من علم أنه راجع 
إلى هللا فمجازٌه على الصؽٌر والكبٌر والجلً والخفً، وأن هللا ال ٌظلمه مثمال لرة، أوجب له 

 .(٘)والرهبة، وبدون حلول العلم فً للن فً الملب ال سبٌل إلى للن" الرؼبة
أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن " سعٌد بن جبٌر، لال: آخر ما نزل من المرآن كله }َواتَّمُوا  

ِ ثُمَّ تَُوفَّى كُلُّ نَْفٍ  َما َكَسبَْت َوهُْم{، ٌعنً: }توفى كل  نف {، ٌعنً: برا ٌَْوًما تُْرَجعُوَن فٌِِه إَِلى َّللاَّ
أو فاجرا. وعاش النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعد نزول هله اآلٌة  تسع لٌال، ثم مات ٌوم االثنٌن للٌلتٌن خلتا من 

 .(ٓٔ)، وسعٌد بن المسٌب(5)، والسدي(1)، وعطٌة(2).  وروي نحوه عن ابن عبا (ٙ)ربٌع األول"
على اإلطبلق، واستند كل منهم إلى نزل من المرآن  آخر ما فً تعٌٌن اختلؾ العلماءولد  

آثار لٌ  فٌها حدٌث مرفوع إلى النبً، فكان هلا من دواعً االشتباه وكثرة الخبلؾ على ألوال 
فؤؼنى للن عن إعادته فً ، (ٔٔ)شتى، ولد فصلنا المول فً هلا الموضوع فً تفسٌر اآلٌة السابمة

 هلا الموضع.

 الفوابد:
هلا الٌوم اللي هو ٌوم المٌامة؛ لموله تعالى: } واتموا ٌوماً من فوابد اآلٌة: وجوب اتماء  - ٔ

 ترجعون فٌه إلى هللا {؛ واتماإه ٌكون بفعل أوامر هللا، واجتناب نواهٌه.
لكن إلا لم تكن على وجه العبادة؛ فٌمال: اتك فبلناً،  -ومنها: أن التموى لد تضاؾ لؽٌر هللا  - ٕ

ثٌر؛ لال هللا سبحانه وتعالى: }واتموا هللا لعلكم تفلحون * أو: اتك كلا؛ وهلا فً المرآن والسنة ك
[ ؛ لكن فرق بٌن التموٌٌن؛ التموى ٖٔٔ، ٖٓٔواتموا النار التً أعدت للكافرٌن{ ]آل عمران: 

األولى تموى عبادة، وتللل، وخضوع؛ والثانٌة تموى ولاٌة فمط: ٌؤخل ما ٌتمً به علاب هلا 
هنا « التموى»؛ فؤضاؾ (ٔ)«اتك دعوة المظلوم»لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  الٌوم، أو علاب النار؛ وفً السنة

                                                             

 .21ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .52ٖ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٖ٘/ٕ( أنظر: روح المعانً: ٖ)
 .5٘ٔ/ٔالتفاسٌر:  ( صفوةٗ)
 .1ٔٔ-2ٔٔ/ٔ( تفسٌر السعدي:٘)
(، وتفسٌر الثوري: 2٘ٓٔٔ، وانظر سنن النسابً الكبرى برلم )ٗ٘٘/ٕ(:ص5ٕٗٗ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)

 .2ٕٔ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 2ٖ
 .ٓٗ-5ٖ/ٙ(:ٖ٘ٔٙ(، و)ٕٖٔٙ(، و)ٖٔٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٓٗ/ٙ(:صٖٖٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٓٗ/ٙ(:صٖٗٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٓٗ/ٙ(:صٖٙٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
ٌٌْر لَكُْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَ ٔٔ) ٌَْسَرةٍ َوأَْن تََصدَّلُوا َخ ٌ إِلَى َم ({ 1ُٕٓموَن )( وهً: لوله تعالى:}َوإِْن َكاَن لُو عُْسَرةٍ فَنَِظَرة

 [.1ٕٓ]البمرة : 
؛ 5ٙٗٔ: أخل الصدلة من األؼنٌاء ... ، حدٌث رلم ٖٙالزكاة، باب  ، كتاب1ٔٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

[ 5ٕ] ٕٔٔ: الدعاء إلى الشهادتٌن وشرابع اإلسبلم، حدٌث رلم 2، كتاب اإلٌمان، باب 1ٗٙوأخرجه مسلم ص
ٔ5. 
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؛ واشتهر بٌن النا : اتك شر من أحسنت إلٌه؛ لكن هله التموى المضافة « دعوة المظلوم»إلى 
 إلى المخلوق لٌست تموى العبادة الخاصة باهلل عز وجل؛ بل هً بمعنى الحلر.

 بعث؛ لموله تعالى: }ترجعون فٌه إلى هللا{ .ومن فوابد اآلٌة: إثبات ال - ٖ
ومنها: أن مرجع الخبلبك كلها إلى هللا حكماً، وتمدٌراً، وجزاًء؛ فالمرجع كله إلى هللا  - ٗ

[ ، ولال تعالى: }إن إلى ٕٗسبحانه وتعالى، كما لال تعالى: }وأن إلى ربن المنتهى{ ]النجم: 
 [ ، أي فً كل شًء.1ربن الرجعى{ ]العلك: 

ومنها: إثبات لدرة هللا عز وجل؛ وللن بالبعث؛ فإن هللا سبحانه وتعالى ٌبعث الخبلبك بعد  - ٘
 أن كانوا رمٌماً، وتراباً.

ومنها: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } واتموا ٌوماً {؛ ألن توجٌه األمر إلى العبد إلا  - ٙ
 ما ال ٌطاق. كان مجبراً من تكلٌؾ

ال ٌوفى ٌوم المٌامة إال عمله؛ لموله تعالى: } ثم توفى كل نف  ما ومنها: أن اإلنسان  - 2
كسبت {؛ واستدل بعض العلماء على أنه ال ٌجوز إهداء المرب من اإلنسان إلى ؼٌره؛ أي أنن لو 
ً لشخص معٌن؛ فإن للن ال ٌنفعه، وال ٌستفٌد منه؛ ألن هللا سبحانه وتعالى  عملت عمبلً صالحا

كسبت {؛ ال ما كسب ؼٌرها؛ فما كسبه ؼٌره فهو له؛ واستثنً من للن  لال: } توفى كل نف  ما
من مات وعلٌه صٌام صام »ما دلت السنة على االنتفاع به من الؽٌر كالصوم؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

ٌخاً كبٌراً ال ؛ والحج؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص للمرأة التً استفتته أن تحج عن أبٌها وكان ش(ٕ)«عنه ولٌه
؛ وكللن المرأة التً استفتته أن تحج عن أمها (ٔ)«نعم»ٌثبت على الراحلة لالت: أفؤحج عنه لال: 

؛ وكللن الصدلة؛ (ٕ)«نعم»التً نلرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت لالت: أفؤحج عنها لال ملسو هيلع هللا ىلص: 
؛ وألن لسعد بن عبادة أن ٌتصدق (ٖ)«نعم»ن أمه: لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمن استفتاه أن ٌتصدق ع

؛ وأما الدعاء للؽٌر إلا كان المدعو له مسلماً فإنه ٌنتفع به بالنص، واإلجماع؛ (ٗ)بمخرافه عن أمه

أما النص ففً الكتاب، والسنة؛ أما الكتاب ففً لوله تعالى: }واللٌن جاءوا من بعدهم ٌمولون ربنا 
ما من »[ ؛ وأما السنة ففً لوله )ص(: ٓٔمونا باإلٌمان{ ]الحشر: اؼفر لنا وإلخواننا اللٌن سب

، (٘)«رجل مسلم ٌموت فٌموم على جنازته أربعون رجبلً ال ٌشركون باهلل شٌباً إال شفعهم هللا فٌه
استؽفروا ألخٌكم، واسؤلوا له التثبٌت؛ »وكان )ص( إلا فرغ من دفن المٌت ولؾ علٌه، ولال: 

وأما اإلجماع: فإن المسلمٌن كلهم ٌصلون على األموات، وٌمولون فً ؛ (ٙ)«فإنه اآلن ٌُسؤل
 ؛ فهم مجمعون على أنه ٌنتفع بللن.«اللهم اؼفر له، وارحمه»الصبلة: 

                                                             

؛ وأخرجه 5ٕ٘ٔ: من مات وعلٌه صوم، حدٌث رلم ٕٗ، كتاب الصوم، باب ٕ٘ٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .2ٗٔٔ[ ٖ٘ٔ] 5ٕٕٙ: لضاء الصوم عن المٌت حدٌث رلم 2ٕاب الصٌام، باب ، كت1ٙٔمسلم ص

؛ وأخرجه مسلم ٖٔ٘ٔ، وجوب الحج وفضله...، حدٌث رلم ٔ، كتاب الحج، باب ٕٓٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .ٖٖٗٔ[ 2ٓٗ] ٕٖٔ٘: الحج عن العاجز لزمانه وهرم...، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب الحج، باب 5ٓٓص
 .1ٕ٘ٔ: الحج والنلور عن المٌت، حدٌث رلم ٕٕ، كتاب الحج، باب ٘ٗٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
: ما ٌستحب لمن توفً فجاءة أن ٌتصدلوا عنه، حدٌث 5ٔ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٕٕأخرجه البخاري ص (ٖ)
: وصول ثواب الصدلة عن المٌت إلٌه، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب الزكاة، باب 1ٖٙ؛ وأخرجه مسلم ص2ٕٙٓرلم 
 ؛ واللفظ للبخاري.ٗٓٓٔ[ ٔ٘] ٕٖٕٙ

: إلا لال: أرضً أو بستانً صدلة هلل، حدٌث رلم ٙٔ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٕٔأخرجه البخاري ص (ٗ)
ٕ2٘ٙ. 

[ 5٘] 55ٕٔ: من صلى علٌه أربعون شفعوا فٌه، حدٌث رلم 5ٔ، كتاب الجنابز، باب 1ٕ2أخرجه مسلم  (٘)
5ٗ1. 

، ٕٕٖٔاالستفؽار عند المبر للمٌت، حدٌث رلم  2ٙ، كتاب الجنابز، باب  : ٘ٙٗٔأخرجه أبو داود ص (ٙ)
( ولال: 2ٖٔ/ٔ، كتاب الجنابز، ولال: صحٌح، ولال اللهبً: صحٌح )المرجع السابك 2ٖٓ/ٔوأخرجه الحاكم 

عبد هللا بن بحٌر لٌ  بالعمدة، ومنهم من ٌموٌه، وهانا روى عنه جماعة، ولٌ  له لكر فً الكتب الستة 
(، أخرج له أبو داود هلا الحدٌث، وأخرج ٖٕ/5نسابً: لٌ  به بؤ  )ت التهلٌب )المرجع السابك(، ولال ال

ً آخر: كان عثمان إلا ولؾ على لبر بكى...(، ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود  الترملي وابن ماجة حدٌثا
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والخبلؾ فً انتفاع المٌت بالعمل الصالح من ؼٌره فٌما عدا ما جاءت به السنة معروؾ؛ ولد 
لرٌب، أو بعٌد نفعه  ، وجعل ثوابها لمٌت مسلملهب اإلمام أحمد رحمه هللا إلى أن أّي لربة فعلها

للن؛ ومع هلا فالدعاء للمٌت أفضل من إهداء المرب إلٌه؛ ألنه اللي أرشد إلٌه النبً صلى هللا 
إلا مات اإلنسان انمطع عمله إال من ثبلثة: صدلة جارٌة، أو علم ٌنتفع به، »علٌه وسلم فً لوله: 
 لعمل مع أن الحدٌث فً سٌاق العمل.؛ ولم ٌلكر ا(2)«أو ولد صالح ٌدعو له

وأما ما استدل به المانعون من إهداء المرب من مثل لوله تعالى: }وأن لٌ  لئلنسان إال ما 
[ فإنه ال ٌدل على المنع؛ بل على أن سعً اإلنسان ثابت له؛ ولٌ  له من سعً ٖسعى{ ]النجم: 

، فإنه ال ٌمنع أن ٌمبل «ن إال مالنلٌ  ل»ؼٌره شًء إال أن ٌجعل للن له؛ ونظٌر هلا أن تمول: 
 ما تبرع به ؼٌره من المال.

وأما االلتصار على ما ورد فٌمال: إن ما وردت لضاٌا أعٌان؛ لو كانت ألواالً من الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص للنا: نعم، نتمٌد بها؛ لكنها لضاٌا أعٌان: جاءوا ٌسؤلون لالوا: فعلت كلا، لال: نعم، ٌجزئ؛ 

ٌدل على أن العمل الصالح من الؽٌر ٌصل إلى من أُهدي له؛ ألننا ال ندري لو جاء  وهلا مما
رجل ولال: ٌا رسول هللا، صلٌت ركعتٌن ألمً، أو ألبً، أو ألخً أفٌجزئ للن عنه، أو ٌصل 

؛ أما لو كانت هله ألوال «نعم»إلٌه ثوابه ال ندري مالا ٌكون الجواب؛ ونتولع أن ٌكون الجواب: 
للن لملنا: إن هلا لول، ونمتصر  ، أو ما أشبه«من تصدق ألمه أو ألبٌه فإنه ٌنفعه»بؤن لال: 
 علٌه.
ومن فوابد اآلٌة: أن الصؽٌر ٌكتب له الثواب؛ وللن لعموم لوله تعالى: } ثم توفى كل  - 1

 نف  {.
 فإن لال لابل: وهل ٌعالب على السٌبات 

الصؽٌر حتى »، ولكر منها: « رفع الملم عن ثبلثة...»؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: «ال»فالجواب: 

 ؛ وألنه لٌ  له لصد تام لعدم رشده؛ فٌشبه البالػ إلا أخطؤ، أو نسً.(1)«ٌحتلم
 المرآن

ٌْنَكُْم َكاتِ  ى َفاْكتُبُوهُ َوْلٌَْكتُْب بَ ٌٍْن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ بِاْلعَْدِل َواَل  بٌ }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا إِذَا تََداٌَْنتُْم بَِد
 َ ٌِْه اْلَحكُّ َوْلٌَت ِك ّللا  ُ فَْلٌَْكتُْب َوْلٌُْمِلِل ال ِذي َعلَ َرب هُ َواَل ٌَْبَخْس ِمْنُه ٌَؤَْب َكاتٌِب أَْن ٌَْكتَُب َكَما َعل َمهُ ّللا 

ٌِْه اْلَحكُّ َسِفًٌها أَْو َضِعٌفًا أَْو اَل ٌَ  ٌْئًا فَِإْن َكاَن ال ِذي َعلَ ْستَِطٌُع أَْن ٌُِمل  ُهَو فَْلٌُْمِلْل َوِلٌُّهُ بِاْلعَْدِل َش
ْن تَْرَضْوَن ِمَن  ٌِْن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِمم  ٌِْن ِمْن ِرَجاِلكُْم فَِإْن لَْم ٌَكُونَا َرُجلَ َواْستَْشِهُدوا َشِهٌَد

َر إِْحَداهَُما اْْلُ  ٌَؤَْب الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدعُوا َواَل تَْسؤَُموا أَْن الشَُّهَداِء أَْن تَِضل  إِْحَداهَُما فَتُذَّكِ ْخَرى َواَل 
ِ َوأَْلَوُم ِللش َهاَدِة َوأَْدنَى أاَل   تَْرتَابُوا إاِل  أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغًٌرا أَْو َكبًٌِرا إِلَى أََجِلِه ذَِلكُْم أَْلَسُط ِعْنَد ّللا 

ٌْكُْم ُجنَاٌح أاَل  تَْكتُبُوَها َوأَْشِهُدوا إِذَا تَبَاٌَْعتُْم َواَل تَكُوَن ِتَجاَرةً َحاِضَرةً تُِدٌرُ  ٌَْس َعلَ ٌْنَكُْم فَلَ وَنَها بَ
 ُ ُ َوّللا  َ َوٌُعَلُِّمكُُم ّللا  ٍء َعِلٌٌم ٌَُضار  َكاتٌِب َواَل َشِهٌٌد َوإِْن تَْفعَلُوا فَِإن هُ فُسُوٌق بِكُْم َوات مُوا ّللا  ًْ  بِكُّلِ َش

 [8ٕٕ({ ]البمرة : 8ٕٕ)

                                                                                                                                                                               

ه إسناد(: ‘ٔحاشٌة ) 1ٙ٘1، حدٌث رلم 5ٗٔ/ٔٔ: صحٌح؛ ولال عبد المادر فً تخرٌج جامع األصول ٖ٘ٓ/ٕ
 حسن.

 ٖٕٕٗ: ما ٌلحك اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حدٌث رلم ٖ، كتاب الوصٌة، باب 5ٖٙأخرجه مسلم ص (2)
[ٔ٘ ]ٖٔٙٔ. 

: 2ٔ، كتاب الحدود، باب ٗٗ٘ٔ؛ وأخرجه أبو داود صٕٕٔٓ٘: حدٌث رلم ٔٓٔ – ٓٓٔ/ٙأخرجه أحمد  (1)
: ٕٔ، كتاب الطبلق باب ًٕٖٕٔ ص؛ وأخرجه النساب51ٖٗفً المجنون ٌسرق أو ٌصٌب حداً، حدٌث رلم 
: ٘ٔ، كتاب الطبلق، باب 55ٕ٘؛ وأخرجه ابن ماجة صٕٖٙٗمن ال ٌمع طبلله من األزواج، حدٌث رلم 
: رفع الملم ٔ، كتاب الحدود، باب ٕٕ٘/ٕ، وأخرجه الدارمً ٕٔٗٓطبلق المعتوه والصؽٌر والنابم، حدٌث رلم 

، كتاب البٌوع، ولال: صحٌح على شرط مسلم؛ وألره 5٘/ٕ، وأخرجه الحاكم 5ٕٕٙعن ثبلثة، حدٌث رلم 
اللهبً، ومدار الحدٌث على حماد بن أبً سلٌمان: اختلفوا فٌه؛ ولال اللهبً: وثمه ابن معٌن وؼٌره )المٌزان 

: صحٌح، ٘٘/ٖ(، ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود 5ٖٔ/ٔ(؛ فهو حسن الحدٌث )تحرٌر التمرٌب 5٘٘/ٔ
 (: إسناده حسن.ٖ، حاشٌة )ٔٔٙ/ٖرٌج جامع األصول ولال عبد المادر فً تخ
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 التفسٌر:
ٌْن إلى ولت معلوم فاكتبوه؛ حفًظا للمال  ٌا من آمنتم باهلل واتبعتم رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص إلا تعاملتم بَد
ودفعًا للنزاع. وْلٌمُم بالكتابة رجل أمٌن ضابط، وال ٌمتنع َمن علَّمه هللا الكتابة عن للن، وْلٌمم 

ٌْن، ولٌرالب ربه، وال ٌنمص من دٌنه شٌبا. فإن كان المدٌن المدٌن بإمبلء ما  علٌه من الدَّ
محجوًرا علٌه لتبلٌره وإسرافه، أو كان صؽًٌرا أو مجنونًا، أو ال ٌستطٌع النطك لخر  به أو 
عدم لدرة كاملة على الكبلم، فلٌتولَّ اإلمبلء عن المدٌن المابم بؤمره، واطلبوا شهادة رجلٌن 

ٌْن بالِ  ٌْن من أهل العدالة. فإن لم ٌوجد رجبلن، فاطلبوا شهادة رجل وامرأتٌن مسلَم ٌْن عاللَ ؽَ
ترضون شهادتهم، حتى إلا نَِسٌَْت إحداهما لكَّرتها األخرى، وعلى الشهداء أن ٌجٌبوا َمن دعاهم 

ًرا إلى ولته إلى الشهادة، وعلٌهم أداإها إلا ما دعوا إلٌها، وال تََملُّوا من كتابة الدٌَّن للٌبل أو كثٌ
المعلوم. للكم أعدل فً شرع هللا وهدٌه، وأعظم عوًنا على إلامة الشهادة وأدابها، وألرب إلى 
نفً الشن فً جن  الدٌَّن ولدره وأجله. لكن إن كانت المسؤلة مسؤلة بٌع وشراء، بؤخل سلعة 

للنزاع والشماق، ودفع ثمنها فً الحال، فبل حاجة إلى الكتابة، وٌستحب اإلشهاد على للن منعًا 
ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كما أمر هللا. وال ٌجوز 
لصاحب الحك وَمن علٌه الحك اإلضرار بالكُتَّاب والشهود، وكللن ال ٌجوز للكُتَّاب والشهود أن 

وا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم، وإن تفعلوا ما نهٌتم عنه فإنه خروج عن طاعة هللا،  ٌضارُّ
وعالبة للن حالَّة بكم. وخافوا هللا فً جمٌع ما أمركم به، ونهاكم عنه، وٌعلمكم هللا جمٌع ما 
ٌصلح دنٌاكم وأخراكم. وهللا بكل شًء علٌم، فبل ٌخفى علٌه شًء من أموركم، وسٌجازٌكم على 

 للن.
ألنه زٌادة ممتطعة من عرق المدٌن لما لكر تعالى الربا وبٌَّن ما فٌه من لباحة وشناعة،  

ولحمه وهو كسب خبٌث ٌممته اإِلسبلم وٌحرمه، أعمبه بلكر المرض والحسن ببل فابدة ولكر 

األحكام الخاصة بالدٌن والتجارة والرهن، وكلها طرق شرٌفة لتنمٌة المال وزٌادته بما فٌه صبلح 
 .(ٔ)الفرد والمجتمع

الربا، أباح السلم، فمال: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا إلا تداٌنتم  لال ابن عبا : "لما حرم هللا تعالى 
. لال ابن عطٌة: "معناه أن سلم أهل المدٌنة كان بسبب هله اآلٌة، ثم هً تتناول (ٕ)بدٌن{ اآلٌة"

 .(ٖ)جمٌع المداٌنات إجماعا"
ة فً وهله اآلٌة الكرٌمة أطول آٌة فً كتاب هللا؛ وهً فً المعامبلت بٌن الخلك؛ وألصر آٌ 

[، ألنها خمسة أحرؾ؛ وأجمع آٌة للحروؾ ٕٔكتاب هللا لوله تعالى: }ثُمَّ نََظَر{ ]المدثر : 
ٌْكُْم ِمْن بَْعِد اْلؽَّمِ أََمَنًة  الهجابٌة كلها آٌتان فً المرآن فمط؛ إحداهما: لوله تعالى: } ثُمَّ أَْنَزَل َعلَ

ِ َوالَِّلٌَن َمعَهُ ...{ ]الفتح [ اآلٌة؛ والثانٌة لوله تعالٗ٘ٔنُعَاًسا{ ]آل عمران:  ٌد َرسُوُل َّللاَّ ى: } }ُمَحمَّ
 .(ٗ)[ اآلٌة؛ فمد اشتملت كل واحدة منهما على جمٌع الحروؾ الهجابٌة5ٕ: 

ٌْن"  .(٘)وري عن سعٌد بن المسٌب : "أنه بلؽه أن أحدث المرآن بالعرش آٌة الدَّ
 .(ٙ)[، أي:" ٌا أٌها اللٌن صدلوا هللا ورسوله"1ٕٕ:لوله تعالى:} ٌَا أٌََُّها الَِّلٌَن آَمنُوا{]البمرة

وسبك أن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه المناَدى؛ ثم  
النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌل هلا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن فواته نمص 

                                                             

 .ٓٙٔ/ٔ( أنظر: صفوة التفاسٌر: ٔ)
 - ٙٔٔ/ ٖ، والطبري فً "تفسٌره" 5ٖ/ ٖ، والشافعً فً "األم" ٘/ 1(رواه عبد الرزاق فً "المصنؾ" ٕ)

 .ٗ٘٘/ ٕ، ولكره ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" 2ٔٔ
 .21ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .ٖٓٗ/ٖابن عثٌمٌن:( أنظر: تفسٌر ٗ)
 .2ٕٔ/ٔ( أخرجه ابن كثٌر فً تفسٌره: ٘)
 .ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٙ)
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 عنه: "إلا سمعت هللا ٌمول: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا{ فؤرعها فً اإلٌمان، لال ابن مسعود رضً هللا
 .(ٕ()ٔ)سمعن، ٌعنً استمع لها،؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

 .(ٖ)[، أي:" إلا تباٌعتم بدٌن"1ٕٕلوله تعالى:} إِلَا تََداٌَْنتُْم{]البمرة: 
لال الصابونً: "إِلا تعاملتم بدٌٍن مإجل" 

(ٗ). 
 :(٘)[، تؤوٌبلن1ٕٕالى }تداٌنتم{]البمرة:وفً لوله تع 

 أحدهما : تجازٌتم .
 والثانً : تعاملتم .

لال الواحدي: " التداٌن: تفاعل، من الدٌن، ومعناه: داٌن بعضكم بعضا وتباٌعتم بدٌن، لال  
أهل اللؽة: "المرض ؼٌر الدٌن؛ ألن المرض أن ٌمترض اإلنسان دراهم أو دنانٌر أو حبا وتمرا 

 .(2()ٙ)أشبه للن وال ٌجوز فٌه األجل، واألجل فً الدٌن جابز"وما 
وٌمال من الدٌن: ادان: إلا باع سلعته بثمن إلى أجل، ودان بدٌن: إلا ألرض، ودان  

 :(1)استمرض، وأنشد األحمر
 ندٌن وٌمضً هللا عنا ولد نرى          مصارع لوم ال ٌدٌنون ضٌعا 

، لال (5)كثر علٌه الدٌن، وتدٌن واستدان: إلا أخل الدٌن فهلا على معنى ٌستمرض، وادان: إلا
 :(ٓٔ)الشاعر

 ٌعٌرنً بالدٌن لومً وإنما         تدٌنت فً أشٌاء تكسبهم حمدا 
 .(ٔٔ)لال المفسرون: "كل حك مإجل فهو داخل تحت لوله: }إلا تداٌنتم بدٌن{" 
 ه؛ ألن التداٌن ٌكون بمعنٌٌن:لال ابن األنباري: "إنما لكر الدٌن مع أن }تداٌنتم{ ٌدل علٌ 

 أحدهما: التداٌن بالمال.
واآلخر: التداٌن بمعنى: المجازاة، من لولهم: كما تدٌن تدان، والدٌن: الجزاء، فلكر هللا تعالى 

 .(ٔ)الدٌن لتلخٌص أحد المعنٌٌن"

                                                             

، تحمٌك أسعد أحمد الطٌب، وسنده: لال ابن أبً حاتم: ثنا أبً 5ٙٔ/ٔ(أخرجه ابن أبً حاتم فً كتاب التفسٌر ٔ)
رجبلً أتى عبد هللا بن مسعود نعٌم بن حماد ثنا عبد هللا بن المبارن ثنا مسعر ثنا معن وأبو عون أو أحدهما أن 

... ، ونعٌم بن حماد لال الحافظ فٌه: صدوق ٌخطا كثٌراً، ولد تتبع ابن عدي ما أخطؤ فٌه ولال: أرجو أن ٌكون 
، ولم ٌلكر ابن عدي هلا األثر ومعن هو ابن عبد ٕٙ٘ - ٕٔ٘/1بالً حدٌثه مستمٌماً، الكامل البن عدي 
لتهلٌب، وأبو عون، كما فً التهلٌب هو أبو عون الثمفً دمحم بن عبٌد هللا الرحمن بن عبد هللا بن مسعود، ت. ا

األعور؛ وكبلهما ثمة، لكن معن بن عبد الرحمن لم ٌدرن عبد اله بن مسعود، ألن الحافظ عده من الطبمة 
، 1ٕ٘/5هـ، ت. التهلٌب ]ٖٖهجرٌاً، وعبد هللا بن مسعود مات سنة  ٓٔٔالسابعة، وأما أبو عون فإنه مات سنة 

 [ ، فٌبعد أن ٌكون لد أدرن ابن مسعود، فٌكون حدٌث معن وأبً عون عن ابن مسعود مرسبلً.ٕ٘/ٙ
 .2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٖٗ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٕٖ/ٔ( أنظر: اللسان:)أجل(:ٙ)
 .1ٖٗ/ٗ( البسٌط: 2)
)مادة: دٌن(، "تاج العرو " )مادة: دٌن(، وببل نسبة  1ٙٗٔ/ ٖ(البٌت للعجٌر السلولً، فً "لسان العرب" 1)

. لال ابن بري: صوابه ضٌع 5ٕٗ/ ٗ، ٌنظر: "المعجم المفصل فً شواهد اللؽة" 2ٖٔٔ/ ٕفً "تهلٌب اللؽة" 
 بالخفض على الصفة لموم ولبله:

 درهما فوق المؽالٌن واخنعفعد صاحب اللحام سٌفا تبٌعه ... وزد 
 .1ٙٗٔ/ ٖ، "اللسان" 1ٔٔ، "المفردات" ص2ٖٔٔ/ ٕ(ٌنظر فً دٌن: "تهلٌب اللؽة" 5)
، "البحر المحٌط" 1ٖٔٔ/ ٕمادة: )دٌن(، "تهلٌب اللؽة"  1ٙٗٔ/ ٖ(البٌت للممنع الكندي، ٌنظر "اللسان" ٓٔ)
 وٌروى البٌت هكلا: 1/ ٕ

 فً أشٌاء تكسبهم حمدا ٌعاتبنً فً الدٌن لومً وإنما ... دٌونً
 .21ٖٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
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ى{]البمرة:   .(ٕ)[، أي: "إلى ولت معلوم ولتموه بٌنكم"1ٕٕلوله تعالى:}إِلَى أََجٍل ُمَسما
 .(ٖ)لال ابن عبا :"إلى أجل معلوم" 
لال ابن عطٌة:" ووصفه األجل بمسمى دلٌل على أن المجهلة ال تجوز، فكؤن اآلٌة رفضتها،  

 .(ٗ)وإلا لم تكن تسمٌة وحد فلٌ  أجل"
لال الواحدي:" األجل فً اللؽة: الولت المضروب النمضاء األمد، وأجل اإلنسان هو الولت  

وأجل الدٌن: محله، النمضاء التؤخٌر فٌه، وأصله من التؤخٌر، ٌمال: أجل الشًء النمضاء عمره، 
 .(٘)ٌؤجل أجوال: إلا تؤخر، واآلجل: نمٌض العاجل"

لال الطبري:" ولد ٌدخل فً للن المرض والسلم ، وكل ما جاز ]فٌه[ السلم مسمى أجل بٌعه  
الحاضر الجابز بٌعه من األمبلن باألثمان ، ٌصٌر دٌنا على بابع ما أسلم إلٌه فٌه، وٌحتمل بٌع 

المإجلة. كل للن من الدٌون المإجلة إلى أجل مسمى ، إلا كانت آجالها معلومة بحد مولوؾ 
 .(ٙ)علٌه"
 .(2)وروي عن ابن عبا  أن اآلٌة نزلت فً السلم خاصة 
 .(1)تداٌنتموه إلى أجل مسمى"[، أي: " فاكتبوا الدٌن اللي 1ٕٕلوله تعالى:} فَاْكتُبُوهُ[]البمرة: 
لال أبن عبا :" فؤمر بالشهادة عند المداٌنة، لكٌبل ٌدخل فً للن جحود وال نسٌان، فمن لم  

 .(5)ٌشهد على للن فمد عصى"
لال الصابونً:" وهلا إِرشاد منه تعالى لعباده بكتابة المعامبلت المإجلة لٌكون للن أحفظ  

 .(ٓٔ)وأوثك لممدارها ومٌماتها"
 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر: "أمر منه تعالى بالكتابة للتوثمة والحفظ" 
 .(ٕٔ)لال الواحدي:" الكتابة واإلشهاد الللان لكرا فً هله اآلٌة للتداٌن، والمباٌعة" 
واختلؾ أهل العلم فً اكتتاب الكتاب بللن على من هو علٌه ، هل هو واجب أو هو ندب،  

 :(ٖٔ)وفٌه لوالن
ولالوا: كان اكتتاب الكتاب بالدٌن فرضا ، فنسخه لوله :}فَإِْن أَِمَن بَْعُضكُْم أحدهما : أنه ندب، 

بَْعًضا فَْلٌَُإّدِ الَِّلي اْإتُِمَن أََمانَتَهُ{. وهو لول أبً سعٌد الخدري
، (ٙٔ)، وعامر(٘ٔ)، والشعبً(ٗٔ)

 .(٘)، واألنباري(ٗ)، وهو اختٌار الفراء(ٖ)، والحسن(ٕ)، وابن زٌد(ٔ)وعطاء

                                                                                                                                                                               

، ولٌل: إنها جاءت للتوكٌد، كموله: }وال طابر 1٘ٗ/ٗ، والبسبط للواحدي: 21ٖٔ/ ٕ(أنظر: "تفسٌر الثعلبً: ٔ)
ص،  5ٕٙ، و"المدخل لتفسٌر كتاب هللا": للحدادي 2ٔٔ/ ٖ[. و"تفسٌر الطبري" 1ٌٖطٌر بجناحٌه{ ]األنعام: 

 .ٔٙٗ/ ٕالمظفر السمعانً"  و"تفسٌر أبً
 .ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .٘٘٘/ٕ(:5ٕ٘ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .21ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .1٘ٗ/ٗ( البسٌط: ٘)
 .ٖٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٙ)
، وابن أبً ٘ٗ-ٗٗ/ٙ(:صٕٖٔٙ(، و)ٕٖٓٙ(، و)5ٖٔٙ(، و)1ٖٔٙ(، و)2ٖٔٙ( أنظر: تفسٌر الطبري:)2)

 .ٗ٘٘/ٕ(:ص5ٗ1ٕو)(، 5ٗ2ٕحاتم)
 .2ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: 1)
 .٘٘٘/ٕ(:ص5ٕ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .2ٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .1٘ٗ/ٗ( البسٌط:ٕٔ)
 وما بعدها.  2ٗ/ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٓ٘/ٙ(:ص2ٖٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
، ٓ٘/ٙ(:صٖٖٙٙ(، و)ٖٖ٘ٙ، و)5ٗ-1ٗ/ٙ(:صٖٖٓٙ(، و)5ٕٖٙ(، و)2ٕٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)

 . نمله دون لكر السند.ٙٙ٘/ٕوانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 
 .ٓ٘-5ٗ/ٙ(:صٖٖٗٙ، و)1ٗ/ٙ(:ص1ٕٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
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، (ٓٔ)، وإبراهٌم(5)، وكعب(1)، والربٌع(2)، وابن جرٌج(ٙ)ً : أنه فرض ، لاله الضحانوالثان
 .(ٕٔ)وروي عن جابر بن زٌد ومجاهد وعطاء، نحو للن، (ٔٔ)وسعٌد بن جبٌر

لال ابن عطٌة: "ولال جمهور العلماء: األمر بالكتب ندب إلى حفظ األموال وإزالة الرٌب،  
الكتاب وإن كان ؼٌر للن فالكتب ثماؾ فً دٌنه وحاجة صاحب وإلا كان الؽرٌم تمٌا فما ٌضره 

الحك، ولال بعضهم: إن أشهدت فحزم، وإن ابتمنت ففً حل وسعة، وهلا هو المول الصحٌح، 
وال ٌترتب نسخ فً هلا ألن هللا تعالى ندب إلى الكتب فٌما للمرء أن ٌهبه وٌتركه بإجماع، فندبه 

{ إنما هو على جهة الحٌطة للنا ، ثم  علم تعالى أنه سٌمع االبتمان فمال إن ولع للن }فَْلٌَُإّدِ
[ اآلٌة، فهله وصٌة لللٌن علٌهم الدٌون، ولم ٌجزم تعالى األمر نصا بؤن ال ٌكتب 1ٖٕ]البمرة: 

إلا ولع االبتمان، وأما الطبري رحمه هللا فلهب إلى أن األمر بالكتب فرض واجب وطول فً 
 .(ٗٔ)ٌعتمد األوامر على الوجوب حتى ٌموم دلٌل على ؼٌر للن"، وظاهر لوله أنه (ٖٔ)االحتجاج
ٌْنَكُْم َكاِتٌب بِاْلعَْدِل{]البمرة:  [، "أي ولٌكتب لكم كاتب عادل مؤمون 1ٕٕلوله تعالى: }َوْلٌَْكتُب بَّ

 .(٘ٔ)ال ٌجور على أحد الطرفٌن"
 .(ٙٔ") لال مماتل:" أمر الكاتب أن ٌكتب بٌنهما بالعدل 
 .(2ٔ)جبٌر ":}ولٌكتب بٌنكم{، بٌن البابع والمشتري" ولال سعٌد بن 
لال ابن كثٌر:" أي : بالمسط والحك ، وال ٌَُجْر فً كتابته على أحد ، وال ٌكتب إال ما اتفموا  

 .(1ٔ)علٌه من ؼٌر زٌادة وال نمصان"
ولوله } بِاْلعَْدِل {، أي "باالستمامة، وهو ضد الجور؛ والمراد به ما طابك الشرع" 

(ٔ5). 
 .(ٕٓ)روي "عن السدي، فً لوله: }بالعدل{، ٌمول: بالحك" 
 .(ٕٔ)لال لتادة:" اتمى هللا كاتب فً كتابه ، فبل ٌدعن منه حما ، وال ٌزٌدن فٌه باطبل" 

                                                                                                                                                                               

 .5ٗ/ٙ(:صٖٖٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .5ٗ/ٙ(:صٕٖٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٙٙ٘/ٕ(:صٕٖٔٓ، وابن أبً حاتم:)5ٗ/ٙ(:صٖٖٖٙالطبري)(أنظر: تفسٌر ٖ)
، لال فٌه: "هلا األمر لٌ  بفرٌضة، إنما هو أدب ورحمة من هللا، فإن كتب 1ٖٔ/ٔ( أنظر: معانً المران: ٗ)

 فحسن، وإن لم ٌكتب فبل بؤ 
وألن األمر لو كان حتما ، لال فٌه:" وهو اختٌارنا؛ التفاق أكثر العلماء علٌه، 1ٙٗ/ٗ( أنظر:البسٌط للواحدي:٘)

لم ٌكن المسلمون لٌمدموا على خبلؾ نص المرآن فً أسوالهم، ولكان فٌه أعظم التشدٌد على النا  والتؽلٌظ، 
 ٌمول: "بعثت بالحنفٌة السمحة". -ملسو هيلع هللا ىلص  -والنبً 

 : وسنده حسن.5ٓٔ. لال السخاوي فً "المماصد الحسنة" صٕٙٙ/ ٘والحدٌث: رواه أحمد 
، وانظر: تفسٌر ابن ابً ٘٘٘/ٕ(:ص5ٕٕ٘، وابن ابً حاتم)2ٗ/ٙ(:صٕٕٖٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)

 . نمل عنه للن دون لكر السند.ٙٙ٘/ٕحاتم:
 .2ٗ/ٙ(:صٖٕٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .٘٘٘/ٕ(:ص5ٖٕ٘، وابن أبً حاتم)1ٗ-2ٗ/ٙ(:صٕٖ٘ٙ(، و)ٕٖٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .1ٗ/ٙ(:صٕٖٙٙ)(أنظر: تفسٌر الطبري5)
 .1ٖٔ/ ٙ(المؽنً ٓٔ)
 .ٙٙ٘/ٕ(:صٕٖٓٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 . نمل عنهم للن دون لكر السند.ٙٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتمٕٔ)
 وما بعدها. ٙٗ/ٙ( أنظر: تفسٌره: ٖٔ)
 .25ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .ٙ٘٘/ٕ(:ص5ٕ٘٘( أخرجه: تفسٌر ابنؤبً حاتم)ٙٔ)
 .ٙ٘٘/ٕ(:ص5ٕ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1ٔ)
 .ٖٓٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5ٔ)
 .ٙ٘٘/ٕ(:ص5٘1ٕ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٓ)
 .ٓ٘/ٙ(:ص1ٖٖٙ( أخرجه الطبري)ٕٔ)
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ولال سعٌد بن جبٌر:" }كاتب بالعدل{، ٌعنً: ٌعدل بٌنهما فً كتابه ال ٌزد على المطلوب،  
 .(ٔ)وال ٌنمص من حك الطالب"

لشوكانً:" أي ٌكتب بالسوٌة ال ٌزٌد وال ٌنمص وال ٌمٌل إلى أحد الجانبٌن وهو أمر لال ا 
للمتداٌنٌن باختٌار كاتب متصؾ بهله الصفة ال ٌكون فً للبه وال للمه هوادة ألحدهما على اآلخر 

 .(ٕ)بل ٌتحرى الحك بٌنهم والمعدلة فٌهم"
ٌَؤَْب َكاِتٌب أَْن ٌَْكتَُب كَ   [، "أي وال ٌمتنع أحد من 1َٕٕما َعلََّمهُ هللا{]البمرة:لوله تعالى: }َوالَ 

 .(ٖ)الكتابة بالعدل كما علّمه هللا"
 . (ٗ)لال ابن عثٌمٌن:" أي: ال ٌمتنع كاتب الكتابة إلا طلب منه للن" 
ُ{]البمرة:  [، " أي: على الطرٌمة التً علمه هللا من الكتابة أو 1ٕٕلوله تعالى:}َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ

 .(٘)كما علمه هللا بموله }بالعدل{"
، وروي نحوه عن (ٙ)لال الضحان:" وال ٌؤب كاتب أن ٌكتب كما علمه هللا كما أمره هللا" 

 .(2)سعٌد بن جبٌر
لال ابن كثٌر:" أي : وال ٌمتنع من ٌعرؾ الكتابة إلا سُبِل أن ٌكتَب للنا  ، وال ضرورة  

ٌعلم ، فَْلٌتصدق على ؼٌره ممن ال ٌحسن الكتابة ولٌكتب  علٌه فً للن ، فكما علمه هللا ما لم ٌكن
، وفً الحدٌث (1)، كما جاء فً الحدٌث : "إن من الصدلة أن تعٌن صانعًا أو تصنع ألْخَرق"

اآلخر: "من كتم علًما ٌَْعلَمه أْلِجَم ٌوم المٌامة بلجام من نار"
(5)"(ٔٓ). 

 :(ٔٔ)تحتمل وجهٌن[، 1ٕٕو)الكاؾ( فً لوله تعالى:} َكَما{]البمرة: 
أحدهما: أن تكون للتشبٌه؛ فالمعنى حٌنبل: أن ٌكتب كتابة حسب علمه بحٌث تكون مستوفٌة لما 

 ٌنبؽً أن تكون علٌه.
والثانً: أن تكون الكاؾ للتعلٌل؛ فالمعنى: أنه لما علمه هللا فلٌشكر نعمته علٌه، وال ٌمتنع من 

 الكتابة.
 :(ٕٔ)الكتاب على الكاتب إلا استكتب للن، ولكروا وجوهاولد اختلؾ أهل العلم فً وجوب  

 .(ٙٔ)، والربٌع(٘ٔ)وعامر، (ٗٔ)، وعطاء(ٖٔ)أحدها : أنه فرض على الكفاٌة كالجهاد ، لاله مجاهد
، (5ٔ)، وعطاء(1ٔ)، والشعبً(2ٔ)والثانً : أنه واجب علٌه فً حال فراؼه ، لاله السدي

                                                             

 .ٙ٘٘/ٕ(:ص5٘2ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .ٖٓٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .ٖٓٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٖٓٓ/ٔ( فتح المدٌر: ٘)
 .ٙ٘٘/ٕ(:ص5٘5ٕ، و)2٘٘/ٕ(:ص5ٕٙٗ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .2٘٘/ٕ(:ص5ٖٕٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 ( من حدٌث أبً لر رضً هللا عنه.1ٕٔ٘(رواه البخاري فً صحٌحه برلم )1)
 هرٌرة رضً هللا عنه.( من حدٌث أبً ٖٗٓ/ٕ(رواه أحمد فً المسند )5)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 .ٗٓٗ-ٖٓٗ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 وما بعدها. ٔ٘/ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٙ٘٘/ٕ(:ص5ٕٙٓ، وابن أبً حاتم)ٕ٘/ٙ(:صٖٔٗٙ(، و)ٖٔٗٙ(، و)5ٖٖٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕ٘/ٙ(:صٖٓٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖ٘/ٙ(:صٖ٘ٗٙالطبري) (انظر: تفسٌر٘ٔ)
 . لكره دون سند.ٙ٘٘/ٕ، وانظر تفسٌره: 2٘٘/ٕ(:ص5ٕٙ٘( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:)ٙٔ)
 .2٘٘/ٕ(:ص5ٕٕٙ، وابن أبً حاتم)ٖ٘/ٙ(:صٖ٘ٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 . ٖٙ٘/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: 1ٔ)
 . لكره دون سند.ٙ٘٘/ٕ( أنظر: تفسر ابن ابً حاتم:5ٔ)
 .2٘٘/ٕ(:ص5ٕٙٔأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)( ٕٓ)
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 .(ٔ)والثالث : أنه ندب ، لاله مجاهد
والرابع : أن للن منسوخ بموله تعالى :}َوالَ ٌَُضارَّ َكاِتٌب َوالَ َشِهٌٌد{، لاله الضحان
(ٕ) ،

 ، (ٖ)والربٌع
لال الطبري: " وال داللة تدل على أن أمره جل ثناإه باكتتاب الكتب فً للن ، وأن تمدمه  

ٌسعهم تضٌٌعه، ومن إلى الكاتب أن ال ٌؤبى كتابة للن ، ندب وإرشاد ، فللن فرض علٌهم ال 
 .(ٗ)ضٌعه منهم كان حرجا بتضٌٌعه"

ولال ابن عطٌة: وأما إلا أمكن الكتاب فلٌ  ٌجب الكتب على معٌن، وال وجوب الندب، بل  
له االمتناع إال إن استؤجره، وأما إلا عدم الكاتب فٌتوجه وجوب الندب حٌنبل على الحاضر، وأما 

ٌَْر ]الحج: الكتب فً الجملة فندب كموله تعالى: وَ   .(٘)[ وهو من باب عون الضابع"22اْفعَلُوا اْلَخ
ولال الرازي: "نرى جمهور المسلمٌن فً جمٌع دٌار اإلسبلم ٌبٌعون باألثمان المإجلة من  

ؼٌر كتابة وال إشهاد، وللن إجماع على عدم وجوبهما، وألن فً إٌجابهما أعظم التشدٌد على 
 .(2)"(ٙ)«بعثت بالحنٌفٌة السهلة السمحة» ٌمول: المسلمٌن،والنبً ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)[، " أي: تلن الكتابة المعلمة"1ٕٕلوله تعالى:} فَْلٌَْكتُْب{]البمرة: 
 .(5)لال الماسمً: "أمر بها بعد النهً عن إبابها تؤكٌدا لها"

{]البمرة:  ٌِْه اْلَحكُّ ٌملل المدٌن على الكاتب ما فً [، " أي : ول1ٕٕلوله تعالى:}َوْلٌُْمِلِل الَِّلي َعلَ
 .(ٓٔ)لمته من الدٌن"

  .(ٔٔ)أي : ولٌملل المدٌن على الكاتب ما فً لمته من الدٌن" لال ابن كثٌر:" 
لال الواحدي:" اإلمبلل واإلمبلء: لؽتان، لال الفراء: أمللت: لؽة الحجاز وبنً أسد، وأملٌت: 

ِه{  لؽة بنً تمٌم ولٌ ، نزل المرآن باللؽتٌن، لال هللا ٌْ ًَ تُْملَى َعلَ تعالى فً اللؽة الثانٌة: }فَِه
 [ .٘]الفرلان: 

ومعنى اآلٌة: أن اللي علٌه الدٌن ٌملً، ألنه المشهود علٌه، فٌمر على نفسه بلسانه لٌعلم ما  
 .(ٕٔ)علٌه"
لال أبو حٌان: أي : فلٌكتب الكاتب ، ولٌملل من وجب علٌه الحك ، ألنه هو المشهود علٌه  
 .(ٖٔ)ٌن فً لّمته ، والمستوثك منه بالكتابة"بؤن الد
لال الماسمً: "أي: ولٌكن المملً على الكاتب، المدٌن وهو اللي علٌه الحك، ألنه الممر  

 .(ٗٔ)المشهود علٌه"
لال سعٌد بن جبٌر:"ولٌملل اللي علٌه الحك ٌعنً المطلوب. ٌمول لٌمل ما علٌه من الحك،  

 ، نحو للن.(ٔ)، ومماتل(ٙٔ)وروي عن الضحان .(٘ٔ)على الكاتب، من حك المطلوب"
                                                             

 .ٖ٘٘/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٕ٘/ٙ(:صٖٖٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖ٘/ٙ(:صٖٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٗ٘ٓ٘/ٙ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .25ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 وسنده حسن. :5ٓٔ. لال السخاوي فً "المماصد الحسنة" صٕٙٙ/ ٘(رواه أحمد ٙ)
 .2/5ٕ( مفاتٌح الؽٌب: 2)
 .ٖٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1)
 .ٖٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ(تفسٌر الوسٌط:ٕٔ)
 .ٕٓٙ/ٕ( البحر المحٌط: ٖٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)
 .2٘٘/ٕ(:ص5ٕٙٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 . لكره دون سند.2٘٘/ٕأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:  (ٙٔ)
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لال البؽوي:" ٌعنً : المطلوب ٌمر على نفسه بلسانه لٌعلم ما علٌه، واإلمبلل واإلمبلء لؽتان  
ًَ تُْمَلى  فصٌحتان معناهما واحد ، جاء بهما المرآن ، فاإلمبلل هاهنا ، واإلمبلء لوله تعالى: }فَِه

ٌِْه بُْكَرةً َوأَِصٌبًل{ ]ا  .(ٕ)[ "٘لفرلان : َعلَ
وروي عن الشافعً، فً لوله: }ولٌملل اللي علٌه الحك{، إنما معناه: أن ٌمر، لط، بالحك،  

 .(ٖ)لٌ  معناه أن ٌملً"
َ َربَّهُ{]البمرة:  ٌَتَِّك َّللاَّ َ َربَّهُ"1ٕٕلوله تعالى:} َوْل [، أي: "ولٌخش المملً، َّللاَّ

(ٗ). 
 .(٘)لال البؽوي:" ٌعنً الممل" 
 .(ٙ)ل أبو حٌان:أي" فٌما ٌملٌه وٌمربه"لا 
 .(2)لال الماسمً:" جمع ما بٌن االسم الجلٌل والنعت الجمٌل، للمبالؽة فً التحلٌر" 
وروي "عن لتادة:}ولٌتك هللا ربه{، ٌتمً هللا شاهد فً شهادته، ال ٌنتمص منها حما، وال ٌزٌد  

 .(1)منه حما، وال ٌزٌدن فٌه باطبل" فٌها باطبل، )اتما( هللا كاتب، فً )كتابته( ال ٌدعن
ٌْبًا {]البمرة:  [، أي" وال ٌنمص من الحك اللي علٌه 1ٕٕلوله تعالى:}َوال ٌَْبَخْ  ِمْنهُ َش
 .(5)شٌبا"
 .(ٓٔ)لال ابن كثٌر:" أي : ال ٌكتم منه شٌبًا" 
 .(ٔٔ)شٌبا"لال الواحدي:" أمَر مْن علٌه الحك أن ٌمر بمبلػ المال اللي علٌه وال ٌنمص  
ٌْباً مما علٌه من الدٌن"   .(ٕٔ)لال الماسمً:" أي ال ٌنمص َش
 .(٘ٔ)، ولتادة(ٗٔ). وروي نحوه عن الحسن(ٖٔ)لال الربٌع: " ال ٌظلم منه شٌبًا" 
، وروي نحوه عن سعٌد بن (ٙٔ)ولال ابن زٌد:" ال ٌنمص من حّك هلا الرجل شٌبًا إلا أملى" 
 . (5ٔ)والضحان (1ٔ)، ومماتل(2ٔ)جبٌر
 .(ٕٓ)لال ابن عطٌة:" والبخ : النمص بنوع من المخادعة والمدافعة" 

ٌِْه اْلَحكُّ َسِفٌهاً{]البمرة:  [، " أي إِن كان المدٌن نالص 1ٕٕلوله تعالى:}فَإِن َكاَن الَِّلي َعلَ
 .(ٕٔ)العمل مبلراً"

 .(ٔ)روي "عن سعٌد بن جبٌر، فً لوله: }فإن كان اللي علٌه الحك{، ٌعنً: المطلوب" 

                                                                                                                                                                               

 . لكره دون سند.1٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتمٔ)
 .5ٖٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .2٘٘/ٕ(:ص5ٙ2ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗ)
 .5ٖٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .ٕٓٙ/ٕ( البحر المحٌط: ٙ)
 .ٖٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .1٘٘/ٕ(:ص5ٙ5ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)1)
 .5ٖٗ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ( الوسٌط:ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٕ( محاسن التؤ،ٌل:ٕٔ)
 . لكره دون سند.1٘٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٙ٘/ٙ(:صٖٙٗٙ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .1٘٘/ٕ(:ص52ٕٔ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗٔ)
 .1٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘ٔ)
 .ٙ٘/ٙ(:ص2ٖٗٙ(أخرجه الطبري)ٙٔ)
 .1٘٘/ٕ(:ص52ٕٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2ٔ)
 . لكره دون سند.1٘٘/ٕ، وأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2ٔ/ٔ(:ص1ٗ( أخرجه ابن المنلر فً تفسٌره)1ٔ)
 . لكره دون سند.1٘٘/ٕ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5ٔ)
 .1ٖٓ/ٔالمحرر الوجً: ( ٕٓ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
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ٌِْه اْلَحكُّ َسِفٌهاً{]البمرة:   : (ٕ)[، فٌه أربعة تؤوٌبلت1ٕٕولوله تعالى:}فَإِن َكاَن الَِّلي َعلَ
، وروي عن (ٖ)أحدها : أنه الجاهل بالصواب فٌما علٌه أن ٌملّه على الكاتب ، وهو لول مجاهد

 .(ٗ)ابن عبا  وسعٌد بن جبٌر نحو للن
 .(ٙ)، والضحان(٘)لسديوالثانً : أنه الطفل الصؽٌر. لاله ا

 ، الُمْفِسد فً دٌنه ، وهو معنى لول الشافعً . (2)والثالث : أنه المبلر لماله
 والرابع : اللي ٌجهل لدر المال ، وال ٌمتنع من تبلٌره وال ٌرؼب فً تثمٌره .

لال الطبري: " السفٌه فً هلا الموضع : الجاهل باإلمبلء وموضع صواب للن من خطبه "  
د بٌنا لبل من أن معنى " السفه " فً كبلم العرب : الجهُل، ولد ٌدخل فً لوله : " فإن ، لما ل

كان اللي علٌه الحك سفًٌها " ، كل جاهل بصواب ما ٌُمّل من خطبه ، من صؽٌر وكبٌر ، ولكر 
وأنثى. ؼٌر أن اللي هو أولى بظاهر اآلٌة أن ٌكون مراًدا بها : كلُّ جاهل بموضع خطؤ ما ٌمّل 

ابه : من بالؽً الرجال اللٌن ال ٌُولىَّ علٌهم والنساء"وصو
(1). 

ولال ابن عطٌة:" والسفٌه: المهلهل الرأي فً المال اللي ال ٌحسن األخل لنفسه وال اإلعطاء  
منها، مشبه بالثوب السفٌه وهو الخفٌؾ النسج، والسفه الخفة، ومنه لول الشاعر وهو لو 

 :(5)الرمة
 سفّهت       أعالٌها مّر الّرٌاح النّواسممشٌن كما اهتّزت رماح ت

 .(ٓٔ)وهله الصفة فً الشرٌعة ال تخلو من حجر أب أو وصً، وللن هو ولٌه" 
 .(ٔٔ)[، ٌعنً:" أو كان صبٌاً أو شٌخاً هرماً"1ٕٕلوله تعالى:}أَْو َضِعٌفاً{]البمرة: 
 .(ٕٔ)لال سعٌد بن جبٌر:"ٌعنً: عاجزا أو أخرسا، أو رجبل به حمك" 
 .(ٖٔ)لال ابن عطٌة:" والضعٌؾ هو المدخول فً عمله النالص الفطرة" 
 .(ٗٔ)أي : صؽًٌرا أو مجنونًا" لال ابن كثٌر:" 

 : (٘ٔ)[، وجوها1ٕٕولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}أَْو َضِعٌفاً{]البمرة: 
 . (1ٔ)، والشعبً(2ٔ)، والسدي(ٙٔ)أحدها : أنه األحمك ، لاله مجاهد

                                                                                                                                                                               

 .1٘٘/ٕ(:ص52ٕٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .5٘٘/ٕ(:ص52ٖٕ، وابن ابً حاتم)2٘/ٙ(:ص1ٖٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 . لكر للن دون سند.5٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٗ)
 .2ٕ/ٔ(:ص1٘. وابن المنلر)5٘٘/ٕ(: 52ٕٗ، وابن ابً حاتم)2٘/ٙ(:ص5ٖٗٙالطبري)(أنظر: تفسٌر ٘)
 .2٘/ٙ(:صٖٓ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٕٗ/ٔ( لاله ابن كثٌر: 2)
 .1٘/ٙ( تفسٌر الطبري: 1)
/ ٔ؛ والمحتسب ٘ٙ؛ ٕ٘/ ٔ؛ والكتاب 1٘/ ٔ؛ وشرح أبٌات سٌبوٌه ٕٕ٘/ ٗ؛ وخزانة األدب 2٘ٔ(دٌوانه:5)

؛ وشرح 2ٔٗ/ ٕ؛ والخصابص 5ٖٕ/ ٘؛ وببل نسبة فً األشباه والنظابر 2ٖٙ/ ٖمماصد النحوٌة ؛ وال2ٖٕ
 55ٗ/ ٖٔ"لبل"،  ٖٙ٘/ ٔٔ"صدر"،  ٙٗٗ/ ٗ"عرد"،  11ٕ/ ٖ؛ ولسان العرب 1ٖ1عمدة الحافظ ص
ؾ المعنى: ٌص .وتسفهت الرٌح الشًء: حركته. النواسم: الرٌاح الضعٌفة الهبوب .52ٔ/ ٗ"سفه"؛ والممتضب 

 .الشاعر اهتزاز النساء حٌن ٌمشٌن بالرماح التً تستخفها الرٌاح فتزعزعها
 .1ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .5٘٘/ٕ(:ص52ٕ٘( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .1ٖٓ/ٔ( المحر الوجٌز: ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)
 ، لكره دون سند.ٓ٘٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1٘/ٙ(:صٖ٘٘ٙتفسٌر الطبري)(أنظر: ٙٔ)
، وانظر: تفسٌر ابن أبً 2ٕ/ٔ(:ص1٘، وابن المنلر)1٘/ٙ(:صٖٗ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)

 ، لكره دون سند.ٓ٘٘/ٕحاتم:
 .ٖٙ٘/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: 1ٔ)
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ٍ أو ُخْرٍ  ، لاله الطبريوالثانً : أنه  ًّ العاجز عن اإِلمبلء إما بِع
(ٔ) . 

 .(ٕ)الثالث: أنه الشٌخ الكبٌر
 .(ٖ)الرابع: أنه الضعٌؾ العمل لعته أو جنون

 .(ٗ)الخام : أنه اللي ٌستحك أن ٌحجر. لاله الشافعً
و}َوِلٌُّهُ{: لال ابن عطٌة :" والؽابب عن موضع اإلشهاد، إما لمرض أو لؽٌر للن من العلر،  

وكٌله، وأما األخر  فٌسوغ أن ٌكون من الضعفاء، واألولى أنه ممن ال ٌستطٌع، فهله أصناؾ 
تتمٌز، ونجد من ٌنفرد بواحد واحد منها، ولد ٌجتمع منها اثنان فً شخص واحد، وربما اجتمعت 

بعض كلها فً شخص، وهلا الترتٌب ٌنتزع من لول مالن وؼٌره من العلماء الحلاق، ولال 
النا : السفٌه الصبً الصؽٌر، وهلا خطؤ، ولال لوم الضعٌؾ هو الكبٌر األحمك، وهلا لول 

 .(٘)حسن
ٍ أو 1ٕٕلوله تعالى:}أَْو الَ ٌَْستَِطٌُع أَن ٌُِملَّ هَُو{]البمرة:  ًّ [،" أي: ال ٌستطٌع اإِلمبلء بنفسه لع

خرٍ  أو عُْجمة"
(ٙ). 

. وروي عن (2)ال ٌستطٌع ٌعنً: ال ٌحسن" روي" عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: أو 
 .(1)الضحان نحو للن

 .(5)وري عن سعٌد بن جبٌر، فً لوله }أن ٌمل هو{، لال: "أن ٌمل ما علٌه" 
 .(ٓٔ)لال ابن كثٌر: "إما لعً أو جهل بموضع صواب للن من خطبه"

[،  ثبلثة 1ٕٕهَُو{]البمرة:ولد لكروا فً تفسٌر لوله تعالى:}أَْو الَ ٌَْستَِطٌُع أَن ٌُِملَّ  
 :(ٔٔ)تؤوٌبلت

ًّ األخر ، لاله ابن عبا  أحدها : أنه العٌ
(ٕٔ) . 

 والثانً : أنه الممنوع عن اإِلمبلء إما بحب  أو عٌبة، أو جهل بما له وعلٌه.

 والثالث : أنه المجنون .
ٌِّمه أو وكٌله بالعدل من ؼٌر [أي: "فلٌملل ل1ٕٕلوله تعالى:} فَْلٌُْمِلْل َوِلٌُّهُ بِاْلعَْدِل{]البمرة: 

 .(ٖٔ)نمٍص أو زٌادة"
لال الزمخشري:" اللي ٌلً أمره من وصّى إن كان سفٌها أو صبٌا ، أو وكٌل إن كان ؼٌر  

مستطٌع ، أو ترجمان ٌمل عنه وهو ٌصدله. ولوله تعالى }أَْن ٌُِملَّ ُهَو{، فٌه أنه ؼٌر مستطٌع 
 .(ٗٔ)ولكن بؽٌره ، وهو اللي ٌترجم عنه"

. وروي عن (٘ٔ)روي "عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: }فلٌملل{: ولً الحك حمه بالعدل" 
 .(ٙٔ)الضحان بن مزاحم، نحو للن

                                                             

 .1٘/ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٖٗ/ٔسٌر البؽوي: ( أنظر: تفٕ)
 .5ٖٗ/ٔ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .5٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .1ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:٘)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .5٘٘/ٕ(:ص52ٕٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 . لكره دون سند.5٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم1)
 .5٘٘/ٕ(:ص522ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)5)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 .5ٖٗ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: 2ٖ٘-ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .ٕٖٙ/ٔ( الكشاؾ:ٗٔ)
 .5٘٘/ٕ(:ص521ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 . لكره دون سند.5٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٙٔ)
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ولوله تعالى}بِاْلعَْدِل{ـ معناه "بالحك ولصد الصواب" 
(ٔ). 

 .(ٕ)باإلدؼام"« ولٌمل»لال السمٌن:" ولرىء هنا شالا:  
 :(ٖ)[، أربعة ألوال1ٕٕى} َوِلٌُّهُ{]البمرة:ولكر أهل التفسٌر فً معنى لوله تعال 

 .(ٗ)أحدها: ولً الٌتٌم. لاله الحسن
 .(ٙ)، والفراء(٘)والثانً: طالب الحك. لاله مماتل بن حٌان

 ، (2)والثالث: ٌعنً: الطالب، وال ٌزداد شٌبا. لاله سعٌد بن جبٌر
 (5)وابن جرٌج، (1)والرابع: ولً المطللوب)السفٌه أو الضعٌؾ(، لاله أبو عبٌد

 : (ٓٔ)[، تؤوٌبلن1ٕٕوفً تفسٌر لوله تعالى:} فَْلٌُْمِلْل َوِلٌُّهُ ِباْلعَْدِل{]البمرة: 
ًّ َمْن علٌه الحك ، وهو لول الضحان أحدهما : ول
 .(ٖٔ)، وسعٌد بن المسٌب(ٕٔ)، وابن زٌد (ٔٔ)
ًّ الحك ، وهو صاحبه ، لاله ابن عبا  والثانً : ول
 .(ٙٔ)الطبري، واختاره (٘ٔ)، والربٌع(ٗٔ)

وضعّؾ ابن عطٌة المول الثانً، لاببل: " وهلا عندي شًء ال ٌصح عن ابن عبا ، وكٌؾ  
تشهد على البٌنة على شًء وتدخل ماال فً لمة السفٌه بإمبلء اللي له الدٌن  هلا شًء لٌ  فً 

ان عاجزا الشرٌعة، والمول ضعٌؾ إال أن ٌرٌد لابله أن اللي ال ٌستطٌع أَْن ٌُِملَّ بمرضه إلا ك
عن اإلمبلء فلٌمل صاحب الحك بالعدل وٌسمع اللي عجز، فإلا كمل اإلمبلء ألر به، وهلا معنى 

 .(2ٔ)لم تعن اآلٌة إلٌه، وال ٌصح هلا إال فٌمن ال ٌستطٌع أن ٌمل بمرض"
ٌِْن ِمْن ِرَجاِلكُْم {]البمرة:  مولكم [، أي: "واستشهدوا على ح1ٕٕلوله تعالى:} َواْستَْشِهُدوا َشِهٌَد

 .(1ٔ)شاهدٌن"
لال الصابونً:" أي اطلبوا مع الكتابة أن ٌشهد لكم شاهدان من المسلمٌن زٌادة فً  

 .(5ٔ)التوثٌمة"
 .(ٕٓ)لال ابن كثٌر:" أْمٌر باإلشهاد مع الكتابة لزٌادة التوثمة" 

لال الزمخشري:} ِمْن ِرَجاِلكُْم {، أي:" من رجال المإمنٌن. والحرٌة والبلوغ شرط مع  
 .(ٕٔ)اإلسبلم عند عامة العلماء"

                                                             

 .1ٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( الدر المصون:ٕ)
 . ٓٙ٘-5٘٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتمٖ)
 .2ٖ/ٔ(:ص5ٓ، وابن المنلر)5٘٘/ٕ(:ص525ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .2ٕ/ٔ(:11، وابن المنلر)ٓٙ٘/ٕ(:ص51ٕٓ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .2ٖ/ٔ(:15( أنظر: تفسٌر ابن المنلر)ٙ)
 .ٓٙ٘/ٕ(:ص51ٕٔأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(2)
 .2ٖ/ٔ(:15( أنظر: تفسٌر ابن المنلر)1)
 .2ٖ/ٔ(:ص5ٔ( أنظر: تفسٌر ابن المنلر)5)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٓٙ/ٙ(:صٖٖ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٓٙ/ٙ(:صٖٙ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٕ/ٔ(:ص12( أنظر: تفسٌر ابن المنلر)ٖٔ)
 .1ٖٓ/ٔ، ونمله ابن عطبة فً المحرر الوجٌز: 5٘/ٙ(:صٕٖ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .1ٖٓ/ٔ، ونمله ابن عطبة فً المحرر الوجٌز: 5٘/ٙ(:صٖٔ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .5٘/ٙ( أنظر: تفسٌره: ٙٔ)
 .1ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2ٔ)
 .ٓٙ/ٙ( تفسٌر الطبري: 1ٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٔ)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: ( ٕٓ)
 .ٕٖٙ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
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. وروي عن (ٔ)روي " عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: }واستشهدوا{، ٌعنً: على حمكم" 
 .(ٕ)الربٌع بن أن ، نحو للن

 .(ٖ)ولال مجاهد:" إلا باع بالنمد، أشهد ولم ٌكتب، وإلا باع بالنسٌبة، كتب وأشهد" 
ٌِْن داللة على من لد لال ابن عطٌة:" االستشهاد: طلب الشهادة   وعبر ببناء مبالؽة فً َشِهٌَد

 .(ٗ)شهد وتكرر للن منه كؤنها إشارة إلى العدالة"
َجاِلكُْم{]البمرة:   : (٘)[، وجوها1ٕٕولكروا فً لوله تعالى:}َواْستَْشِهُدواْ َشِهٌَدٌِن ِمن ّرِ

 .(ٙ)أحدها : من أهل دٌنكم
 .(2)والثانً : من أحراركم ، لاله مجاهد 

 .(1)لثالث: من أهل دٌنكم أحرار. لاله سعٌد بن جبٌروا
 .(5)والرابع: لوي عدل من رجالكم. لاله الضحان

ٌِْن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن{]البمرة:   [،  ٌعنً :فإن لم تكن البٌنة 1ٕٕولوله تعالى:}فَإِن لَّْم ٌَكُونَا َرُجَل
 .(ٓٔ)برجلٌن ، فبرجل وامرأتٌن"

 .(ٔٔ)لم ٌكن الشاهدان رجلٌن، فلٌشهد رجٌل وامرأتان" لال الصابونً:" أي فإن 
 .(ٕٔ)لال الربٌع:" }فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل وامرأتان{، وللن فً الدٌن" 
وروي عن ٌزٌد بن عبد الرحمن بن أبً مالن: "وال ٌجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلٌن،  

جل وامرأة، ألن هللا تعالى فً الحموق، وال تجوز شهادتهن إال معهن رجل. وال ٌجوز شهادة ر
لال واستشهدوا شهٌدٌن من رجالكم فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل وامرأتان ممن ترضون من 

 .(ٖٔ)الشهداء"
لال ابن عطٌة:" والمعنى فً لول الجمهور، فإن لم ٌكن المستشهد رجلٌن، أي إن أؼفل للن  

د رجبلن، وال ٌجوز استشهاد صاحب الحك أو لصده لعلر ما، ولال لوم: بل المعنى فإن لم ٌوج

المرأتٌن إال مع عدم الرجال، وهلا لول ضعٌؾ، ولفظ اآلٌة ال ٌعطٌه بل الظاهر منه لول 
 .(ٗٔ)الجمهور"
لال ابن كثٌر: وإنما ألٌمت المرأتان ممام الرجل لنمصان عمل المرأة ، كما لال مسلم فً  

فإنً رأٌتكُن أكثر أهل النار" ، فمالت صحٌحه.." "ٌا معشر النساء ، تصدلن وأكثرن االستؽفار ، 
أكثر أهل النار   لال : "تُْكثْرَن اللعن ، وتكفُْرَن  -ٌا رسول هللا  -امرأة منهن َجْزلة : وما لنا 

العشٌر ، ما رأٌُت من نالصات عمل ودٌن أؼلب للي لُب منكن". لالت : ٌا رسول هللا ، ما 
لها فشهادة امرأتٌن تَْعدل شهادة رجل ، فهلا نمصان نمصان العمل والدٌن   لال : "أما نمصان عم

 .(ٙٔ)"(٘ٔ)العمل ، وتمكث اللٌالً ال تصلً ، وتفطر فً رمضان ، فهلا نمصان الدٌن"
                                                             

 .ٓٙ٘/ٕ(:ص51ٕٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 . لكره دون سند.ٓٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕ)
 .ٓٙ٘/ٕ(ص:ٓٙ٘/ٕ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .1ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙ)
 .ٓٙ٘/ٕ(:ص51ٕٗ، وابن ابً حاتم)ٔٙ-ٓٙ/ٙ(ص:1ٖ٘ٙ(، و)2ٖ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٔٙ٘-ٓٙ٘/ٕ(:ص51ٕ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص51ٕٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 . ٖٙ٘/ٔ( النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص512ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص511ٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .1ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 (.1ٓ(صحٌح مسلم برلم )٘ٔ)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙٔ)
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 [،  مرتفع بؤحد ثبلثة أشٌاء:1ٕٕولوله تعالى: }فََرُجٌل َواْمَرأَتاِن{]البمرة: 
 أحدها: أن تمدر: فلٌستشهد رجل وامرأتان.

رجل وامرأتان. وٌصح أن تكون ٌَكُونا هله التامة والنالصة، ولكن التامة أشبه، والثانً: فلٌكن 
 ألنه ٌمل اإلضمار.

 والثالث: وإما فرجل وامرأتان ٌشهدون.
وعلى كل وجه فالممدر هو العامل فً لوله: أَْن تَِضلَّ ِإْحداهُما وروى حمٌد بن عبد الرحمن  

 .(ٔ)ز األلؾ ساكنةبهم« وامرأتان»عن بعض أهل مكة أنهم لرإوا 
ن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَدآِء{]البمرة:  [، أي: " من العدول المرتَضى دٌنُهم 1ٕٕلوله تعالى:} ِممَّ

 .(ٕ)وصبلحهم"
 .(ٖ)لال الزمخشري:" ممن تعرفون عدالتهم" 
 .(ٗ)لال الصابونً:" ممن ٌُوثك بدٌنهم وعدالتهم" 
ن تَْرَضْوَن ِمَن    : (٘)[، فٌه وجهان1ٕٕالشَُّهَدآِء{]البمرة:ولوله تعالى:} ِممَّ

، (5)، وإبراهٌم(1)، ومماتل(2)والضحان (ٙ)أحدهما : أنهم األحرار المسلمون العدول ، لاله الربٌع
 .(ٔٔ)، وهو لول الجمهور(ٓٔ)وابن عبا 

، (ٖٔ)، وإسحاق بن راهوٌه(ٕٔ)والثانً : أنهم عدول المسلمٌن وإن كانوا عبٌدا، وهو لول شرٌح
 .(ٙٔ)، وأبً ثور(٘ٔ)، وعثمان البتًّ(ٗٔ)بن حنبل وأحمد

لال ابن عطٌة: "ولوله تعالى: }ِمْن ِرجاِلكُْم{، نص فً رفض الكفار والصبٌان والنساء، وأما 
 .(2ٔ)العبٌد فاللفظ ٌتناولهم"

ْن تَْرَضْوَن{، مخاطبة للحكام"  لال ابن بكٌر وؼٌره: "لوله }ِممَّ
.لال ابن عطٌة: "وهلا ؼٌر (1ٔ)

إنما الخطاب لجمٌع النا ، لكن المتلب  بهله المضٌة إنما هم الحكام، وهلا كثٌر فً كتاب  نبٌل،

ْن تَْرَضْوَن دلٌل على أن فً الشهود من ال  هللا ٌعم الخطاب فٌما ٌتلب  به البعض، وفً لوله: ِممَّ
 .(5ٔ)ٌرضى، فٌجًء من للن أن النا  لٌسوا بمحمولٌن على العدالة حتى تثبت لهم"

َر إِْحَداهَُما األُْخَرى{]البمرة:  [، "أي: تنسى إحدى 1ٕٕلوله تعالى: }أْن تَِضلَّ إِْحَداهَُما فَتُلَّكِ
 .(ٕٓ)المرأتٌن الشهادة فتلّكرها األخرى، وهلا علةٌ لوجوب االثنٌن لنمص الضبط فٌهن"

                                                             

 .1ٖٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٔ)
 .ٕٙ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٖٙ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص512ٕ، وانب أبً حاتم)ٕٙ/ٙ(:ص5ٖ٘ٙ: تفسٌر الطبري)( أنظرٙ)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص51ٕٙ، ونحوه انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٙ/ٙ(:صٖٓٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص55ٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 . ٔٙ٘/ٕ(:ص55ٕٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .ٔٙ٘/ٕ(:ص515ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 [.1ٖٔ/ٔ(لال مالن والشافعً وأبو حنٌفة وجمهور العلماء: "ال تجوز شهادة العبد"]المحرر الوجٌز:ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٔ( نمل عنه ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٔ(نمل عنه ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .1ٖٔ/ٔ(نمل عنه ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٖٙ٘/ٔالنكت والعٌون:( نمل عنه الماوردي فً ٘ٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙٔ)
 .1ٖٔ/ٔ( المحرر الوجً: 2ٔ)
 .1ٖٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 1ٔ)
 .1ٖٔ/ٔ(المحرر الوجٌز: 5ٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٓ)
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م ٌهتد لال الزمخشري:" أن ال تهتدى إحداهما للشهادة بؤن تنساها، من ضل الطرٌك إلا ل 
 .(ٔ)له"
لال سعٌد بن جبٌر فً لول هللا: "}فتلكر إحداهما األخرى{، ٌعنً: تلكرها التً حفظت  

 .(ٕ)شهادتها"
لال الواحدي:" أي تؽٌب عن حفظها، أو ٌؽٌب حفظها عنها، ٌعنً إحدى المرأتٌن، فتمول  

كر الشهادة، لها: هل تلكرٌن ٌوم شهدنا فً موضع كلا، وبحضرتنا فبلن أو فبلنة  حتى تل
 .(ٖ)والتمدٌر: فتلكر إحداهما األخرى الشهادة التً احتملتاها"

لال ابن عطٌة:" ولما كانت النفو  مستشرفة إلى معرفة أسباب الحوادث، لدم فً هله  
العبارة لكر سبب األمر الممصود أن ٌخبر به، وفً للن سبك النفو  إلى اإلعبلم بمرادها، وهلا 

ة، إل لو لال رجل لن: أعددت هله الخشبة أن أدعم بها الحابط، لمال من أنواع أبرع الفصاح
السامع: ولم تدعم حابطا لابما  فٌجب لكر السبب فٌمال: إلا مال. فجاء فً كبلمهم تمدٌم السبب 

 .(ٗ)أخصر من هله المحاورة"
 :  (٘)[،  وجهٌن1ٕٕولكروا فً لوله تعالى: } تَِضلَّ إِْحَداهَُما{]البمرة: 

 ا : لببل تضل ، لاله أهل الكوفة .أحدهم
 والثانً : كراهة أن تضل ، لاله أهل البصرة .

 : (ٙ)وفً المراد به وجهان
 أحدهما : أن تخطىء .

روي عن ، (ٓٔ)، وأبو عبٌد(5)، ومماتل(1)،وسعٌد بن جبٌر(2)والثانً : أن تَْنَسى ، لاله الحسن
 .(ٔٔ)الربٌع بن أن  والسدي والضحان نحو للن

ابن عطٌة:" والضبلل عن الشهادة إنما هو نسٌان جزء منها ولكر جزء. وٌبمى المرء لال  

 .(ٕٔ)بٌن للن حٌران ضاال، ومن نسً الشهادة جملة فلٌ  ٌمال: ضل فٌها"
َر إِْحَداهَُما األُْخَرى{]البمرة:   :  (ٖٔ)[، فٌه تؤوٌبلن1ٕٕولوله تعالى:}فَتُلَّكِ

 .(ٗٔ)لرجال ، لاله سفٌان بن عٌٌنةأحدهما : أنها تجعلها َكلََكٍر من ا
، وابن (2ٔ)، والربٌع(ٙٔ)، والضحان(٘ٔ)والثانً : أنها تلكرها إن نسٌت ، لاله لتادة ، والسدي

 .(1ٔ)زٌد

                                                             

 .ٕٖٙ/ٔ( الكشاؾ: ٔ)
 .ٕٙ٘/ٕ(:ص55ٕٙ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٕ)
 .ٗٓٗ/ٔ( تفسٌر الوسٌط: ٖ)
 .1ٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٗ)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙ)
 ،ٕٙ٘/ٕ(:ص55ٕٕ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 ،ٕٙ٘/ٕ(:ص55ٕٗ(، و)55ٖٕ(أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٕٙ٘/ٕ(:ص55ٕ٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .1ٕٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 نمل للن عنهم دون سند.. ٕٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔٔ)
 .1ٕٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٖٙ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
 .ٖٙ/ٙ(:صٖٔٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .2ٙ/ٙ(:صٖٗٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )٘ٔ)
 .2ٙ/ٙ(:صٖ٘ٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )ٙٔ)
 .2ٙ/ٙ(:صٖٖٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري:)2ٔ)
 .2ٙ/ٙ(:صٖٙٙٙ)(أنظر: تفسٌر الطبري: 1ٔ)
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لال ابن كثٌر: "ومن لال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة لكر فمد أبعد، والصحٌح  
 .(ٔ)األول"
، فتجعل إحداهما األخرى لكرا ، ٌعنى أنهما  ولال الزمخشري: " ومن بدع التفاسٌر : فتلكر 

إلا اجتمعتا كانتا بمنزلة اللكر إِلا ما ُدعُوا لٌمٌموا الشهادة"
(ٕ). 

َر إِْحَداهَُما األُْخَرى{ ]البمرة:  [، 1ٕٕواختلفت المراءة فً لوله تعالى: }أَْن تَِضلَّ إِْحداهُما فَتُلَّكِ
 :(ٖ)وفٌه وجهان

ُر{، بالتشدٌد والرفع وكسر }إن{.أحدهما: لرأ حمزة وحده:  {، بكسر األلؾ، }فَتُلَّكِ  }إِْن تَِضلُّ
َر{ نصبا، لرأها البالون، ؼٌر أّن ابن كثٌر وأبا عمرو خفّفا  والثانً: }أَْن تَِضلَّ إِْحداهُما فَتُلَّكِ

 الكاؾ وشّددها البالون.
ٌَؤَْب الشَُّهَدآُء إِلَا َما ُدعُواْ{]ال  [، " أي وال ٌمتنع الشهداء عن أداء 1ٕٕبمرة:لوله تعالى: }َوالَ 

الشهادة أو تحملها إِلا طلب منهم للن"
(ٗ). 

لال ابن عطٌة:" نهى هللا تعالى الكتاب عن اإلباٌة.. وحكى المهدوي عن الربٌع والضحان  
 .(٘)["1ٕٕأن لوله }َوال ٌَؤَْب{، منسوخ بموله }ال ٌَُضارَّ كاِتٌب َوال َشِهٌٌد{،]البمرة: 

ٌَؤَْب الشَُّهَدآُء إِلَا َما ُدعُواْ{]البمرة:   :(ٙ)[،  فٌه ثبلثة تؤوٌبلت1ٕٕولوله تعالى: }َوالَ 
لها وإثباتها فً الكتاب، لاله عطاء أحدها : لتَحمُّ
، (ٓٔ)، والشعبً(5)، وعامر(1)، وعطٌة العوفً(2)

وزٌد بن أسلم، وروي عن عن مجاهد، فً إحدى الرواٌات وسعٌد بن جبٌر وربٌعة ، (ٔٔ)والحسن
 .(ٕٔ)نحو للن

، (ٙٔ)، وعطاء(٘ٔ)، وعكرمة(ٗٔ)، وأبو مجلز(ٖٔ)والثانً : إِللامتها وأدابها عند الحاكم، لاله مجاهد
 .(ٕٕ)، ورجحه الطبري(ٕٔ)، وابن زٌد(ٕٓ)، ولتادة(5ٔ)، والسدي(1ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(2ٔ)وإبراهٌم

 .(ٔ)وابن عبا ، (ٖٕ)والثالث : أنها للتحمل واألداء جمٌعاً ، لاله الحسن

                                                             

 .2ٕ٘-2ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٕٙٗ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .5ٔٗ-1ٔٗ/ٕ، والحجة للمراء السبعة: 5ٗٔ( أنظر: السبعة: ٖ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .25ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .2ٖ٘/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  1ٙ/ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٖ/ٙ(:ص5ٖٙٙالطبري)(أنظر: تفسٌر 2)
 .2ٖ/ٙ(:ص5ٖ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٔ/ٙ(:ص1ٖٔٙ، وتفسٌر الطبري)ٖٙ٘/ٕ(:ص555ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 . ولفظه: " هً بالخٌار ما لم ٌشهد".ٖٙ٘/ٕ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .2ٔ/ٙ(:ص1ٖ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 . نمل للن دون سند.ٖٙ٘/ٕم:( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتٕٔ)
 .2ٔ-2ٓ/ٙ(:ص15ٖٙ(، و)21ٗٙ(، و)22ٖٙ(، و)2ٖٙٙ(، و)2ٖ٘ٙ( أنظر:)تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .2ٔ/ٙ(:ص1ٖٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري:)ٗٔ)
 .ٖٙ٘/ٕ(:ص551ٕ، وابن أبً حاتم)2ٔ/ٙ(:ص1ٕٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .2ٕ/ٙ(:ص5ٖٔٙو)(، 12ٖٙ، و)2ٔ/ٙ(:ص1ٖٗٙ(، و)1ٖٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .2ٔ/ٙ(:ص1ٖٙٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .2ٕ/ٙ(:ص15ٖٙ(، و)11ٖٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .2ٕ/ٙ(ص:5ٖٓٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .2ٕ/ٙ(ص:5ٕٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .2ٖ-2ٕ/ٙ(ص:5ٖٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
ل بالصواب لول من لال : معنى للن: وال ٌؤب . لال فٌه:" وأولى هله األلوا2ٗ-2ٖ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕٕ)

الشهداء من اإلجابة ، إلا دعوا إللامة الشهادة وأدابها عند لي سلطان أو حاكم ٌؤخلُ من اللي علٌه ما علٌه ، 
 لللي هو له".

 .2ٓ-5ٙ/ٙ(:ص2ٖٗٙ(، و)2ٖٔٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٕ)
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لال ابن عطٌة:" واآلٌة كما لال الحسن: جمعت أمرٌن على جهة الندب، فالمسلمون  
مندوبون إلى معونة إخوانهم، فإلا كانت الفسحة لكثرة الشهود وإال من تعطل الحك فالمدعو 
مندوب، وله أن ٌتخلؾ ألدنى علر وإن تخلؾ لؽٌر علر فبل إثم علٌه وال ثواب له، وإلا كانت 
الضرورة وخٌؾ تعطل الحك أدنى خوؾ لوي الندب ولرب من الوجوب، وإلا علم أن الحك 
ٌلهب وٌتلؾ بتؤخر الشاهد عن الشهادة فواجب علٌه المٌام بها، ال سٌما إن كانت محصلة، وكان 

 .(ٕ)الدعاء إلى أدابها، فإن هلا الظرؾ آكد ألنها لبلدة فً العنك وأمانة تمتضً األداء"
: المراد بموله : } َوال ٌَؤَْب الشَُّهَداُء إِلَا َما  -وهو ملهب الجمهور  -ثٌر:" ولٌل ولال ابن ك 

ل ، فإلا دعً ألدابها فعلٌه  ُدعُوا { لؤلداء ، لحمٌمة لوله : } الشَُّهَداء { والشاهد حمٌمة فٌمن تحمَّ
 .(ٖ)اإلجابة إلا تعٌنت وإال فهو فرض كفاٌة ، وهللا أعلم"

بؤن الشهادة "فرُض للن على َمن دعً لئلشهاد على الحموق إلا لم ٌوجد  نفهم من الكبلم 
ٌَّر ، إن شاء أجاب ، وإن شاء لم ٌجب" ؼٌره، فؤما إلا ُوجد ؼٌره فهو فً اإلجابة إلى للن مخ
(ٗ) .

 نحو للن. (1)، ولتادة(2)، وابن عبا (ٙ)، وروي عن الربٌع(٘)وهلا لول الشعبً
كما وتكون الشهادة واجبة: إلا تعٌنت علٌه؛ بؤن ٌعلم أنه إلا لم ٌإدها ضاع الحك، لال فً  

تبصرة الحكام فً أصول األلضٌة ومناهج األحكام: "وال ٌحل ألحد الشاهدٌن أن ٌمتنع من 
األداء، وٌحٌل المشهود له على ٌمٌنه مع الشاهد اآلخر؛ ألن فً الحلؾ كلفة، وكثٌر من النا  

ه الٌمٌن ولو تحمك صدق حلفه، فإن فعل الشاهد للن فهو آثم؛ لموله تعالى: }َوالَ تَْكتُُموْا من ٌكر
 وهل تتعٌن إلا دعً إلٌها ولد تحملها ؼٌره  لوالن: (5)الشََّهاَدةَ{ اآلٌة"،

لَا األول: ٌإثم؛ ألنه تعٌن بدعوته، وهو منهً عن االمتناع؛ لموله تعالى: }َوالَ ٌَؤَْب الشَُّهَداء إِ  
 [. 1َٕٕما ُدعُواْ{]البمرة:

 .(ٓٔ)والثانً: ال ٌؤثم؛ ألن ؼٌره ٌموم ممامه، واألول أصح 

[، " أي ال تملّوا 1ٕٕولوله تعالى:}َوالَ تَْسؤَُموا أَن تَْكتُبُوهُ َصِؽٌراً أَْو َكبٌِراً إِلَى أََجِلِه{]البمرة: 
 .(ٔٔ)إِلى ولت حلول مٌعاده"أن تكتبوا الدٌن صؽٌراً كان أو كبٌراً، للٌبلً أو كثٌراً 

روي " عن مماتل، فً لول هللا: }وال تسبموا أن تكتبوه صؽٌرا أو كبٌرا إلى أجله{، جمعت  
 .(ٕٔ)الصؽٌر والكبٌر فً الدٌن، سواء أمر أن ٌشهد علٌه، وأن ٌكتب"

 وروي " عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: }إن تكتبوه صؽٌرا أو كبٌرا إلى أجله{، ٌعنً: أن 
 .(ٖٔ)تكتبوا للٌل الحك وكثٌره إلى أجله ألن الكتاب أحصى لؤلجل والمال"

لال الواحدي:" ال ٌمنعكم الضجر والمبللة أن تكتبوا ما شهدتم علٌه من الحك، صؽر أو  
 .(ٔ)كبر، لل أو كثر"

                                                                                                                                                                               

 .2ٓ/ٙ(:ص2ٖٖٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٖٖ/ٔ: ( المحرر الوجٌزٕ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
 .5ٙ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٗ)
، ولفظه: ": إن شاء شهد ، وإن شاء لم ٌشهد ، فإلا لم ٌوجد ؼٌره 5ٙ/ٙ(:ص2ٖٓٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)

 شهد".
. ولفظه: " كان الرجل ٌطوؾ فً الموم الكثٌر، ٌدعوهم ٖٙ٘/ٕ(:صٖٔٓٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)

 هم، فبل ٌتبعه منهم أحد فؤنزل هللا تعالى: وال ٌؤب الشهداء إلا ما دعوا".لٌشهد
. ولفظه:" لوله: }وال ٌؤب الشهداء إلا ما دعوا{، ٌعنً: من ٖٙ٘/ٕ(:صٕٖٓٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)2)

 دعً".احتٌج إلٌه من المسلمٌن، فشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فبل ٌحل له أن ٌؤبى إلا ما 
 . نمل عنه دون لكر السند.ٖٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1)
5   (ٕ/5ٖ.) 
 .22/ٙ. السٌل الجرار ٓٔ
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .ٗٙ٘/ٕ(:صٖٗٓٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٗٙ٘/ٕ(:صٖ٘ٓٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
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فمال لال ابن كثٌر:" هلا من تمام اإلرشاد ، وهو األمر بكتابة الحك صؽًٌرا كان أو كبًٌرا ،  
 .(ٕ): }َوال تَْسؤَُموا{ أي : ال تملوا أن تكتبوا الحك على أي حال كان من الملة والكثرة"

لال ابن عطٌة:" ولدم الصؽٌر اهتماما به، وهلا النبً اللي جاء عن السآمة إنما جاء لتردد  
 .(ٖ)المداٌنة عندهم، فخٌؾ علٌهم أن ٌملوا الكتب"

، ٌمال منه : سبمُت فؤنا أسؤم َسآمة وَسؤمةً ، (ٗ)"ال تملوا" ولوله تعالى }وال تسؤموا{، ٌعنً: 
 :  (٘)ومنه لول لبٌد

ٌَْؾ لَبٌُد     َولَمَْد َسبِْمُت ِمَن الَحٌَاِة َوطُوِلَها          َوسَُإاِل هلَا النَّاِ  : َك
 :  (ٙ)ومنه لول زهٌر 

ٌَاةِ ، َوَمْن ٌَِعْش        ثََمانِ   ٌَن َعاًما ، ال أَبَالََن ، ٌَْسؤَِم  َسبِْمُت تََكاِلٌَؾ الَح
[، أي: " ما أمرناكم به من كتابة الدٌن أعدل فً 1ٕٕلوله تعالى:}لَِلكُْم أَْلَسطُ ِعنَد هللا{]البمرة: 

 .(2)حكمه تعالى"
عند  (1)لال ابن كثٌر:" أي : هلا اللي أمرناكم به من الكتابة للحك إلا كان مإجبل هو أعدل" 
 هللا.
  [، وجهٌن:1ٕٕأهل التفسٌر فً لوله تعالى:}لَِلكُْم أَْلَسطُ ِعنَد هللا{]البمرة: ولكر 

 .(ٓٔ). وري عن سعٌد بن جبٌر وسفٌان نحو للن(5)أحدهما: للكم أعدل عند هللا. لاله السدي
  .(ٔٔ)الثانً: للكم طاعة هللا. لاله الضحان

 .(ٕٔ)الكتاب"روي عن سعٌد بن جبٌر فً لوله تعالى:"} للكم{ ٌعنً: 
 .(ٖٔ)[، أي:" وأثبت للشهادة لببل تنسى"1ٕٕلوله تعالى:} َوأَْلوُم ِللشََّهاَدِة{]البمرة: 
لال الواحدي:" أي: أبلػ فً االستمامة، ألن الكتاب ٌلكر الشهود، فتكون شهادتهم ألوم من  

 .(ٗٔ)لو شهدوا على ظن ومخٌلة"

خطه ثم رآه تلكر به الشهادة ، الحتمال أنه لو لم لال ابن كثٌر:" أي : أثبت للشاهد إلا وضع  
 .(٘ٔ)ٌكتبه أن ٌنساه ، كما هو الوالع ؼالبًا"

 (ٙٔ)لال الزمخشري:"أي" وأعون على إلامة الشهادة"
َهاَدةِ {]البمرة:   [، وجهٌن:1ٕٕولكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوأَْلَوُم ِللشَّ
، أي: "أصحُّ لها، (1ٔ) ، ولاله الطبري(2ٔ)جبٌرلال سعٌد بن  أحدهما: " وأصوب للشهادة". 

 .(ٔ)مؤخول من االستمامة"

                                                                                                                                                                               

 .٘ٓٗ/ٔ( تفسٌر الوسٌط" ٔ)
 . 2ٖ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .1ٖٖ/ٔالمحرر الوجٌز: ( ٖ)
 .ٗٙ٘-ٖٙ٘/ٕ(:صٖٖٓٓ( لاله عطاء، أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 ، ٌلكر فٌها طول عمره ، ومآثره فً ماضٌه . 2(دٌوانه ، المصٌدة رلم : ٘)

 .1ٕشرح المعلمات السبع: (ٙ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .ٗٙ٘/ٕ(:ص2ٖٓٓوابن ابً حاتم) ،22(:ص51ٖٙ( أخرجه الطبري)5)
 .ٗٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .ٗٙ٘/ٕ(:ص1ٖٓٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٔٔ)
 .ٗٙ٘/ٕ(:صٖٙٓٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .٘ٓٗ/ٔ( تفسٌر الوسٌط: ٗٔ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
 .2ٕٖ/ٔ( الكشاؾ: ٙٔ)
 .ٗٙ٘/ٕ(:ص5ٖٓٓابً حاتم)( أخرجه ابن 2ٔ)
 .22/ٙ(أنظر:  تفسٌره: 1ٔ)
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. أي: "أحفظ لها ، مؤخول من المٌام ، بمعنى (ٕ) والثانً: "أثبت للشهادة". لاله سفٌان 
 .(ٖ)الحفظ"
ٌْن 1ٕٕلوله تعالى:} َوأَْدنَى أاَلَّ ترتابوا{]البمرة:  [، أي:" وألرب أن ال تشّكوا فً لدر الدَّ

 .(ٗ)واألجل"
 .(٘)لال الواحدي:" أي: ألرب إلى أن ال تشكوا فً مبلػ الحك واألجل"

لال ابن كثٌر:أي:" وألرب إلى عدم الرٌبة ، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب اللي  
 .(ٙ)كتبتموه ، فٌفصل بٌنكم ببل رٌبة"

 مل ثبلثة وجوه:[،  ٌحت1ٕٕولوله تعالى:}َوأَْدنَى أاَلَّ تَْرتَابُواْ{]البمرة: 
. أي: "أاّل (5)، وسفٌان(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)أحدها: " أن ال تشكوا فً الشهادة". لاله السدي

 .(ٓٔ)ترتابوا بالشاهد أن ٌضل"
والثانً: ولٌل: أي: أال ترتابوا بَِمْن علٌه حك أن ٌنكره "
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)والثالث: ولال الضحان: }أدنى أال ترتابوا{، ٌمول: "أجدر أال تنسوا"
نَُكْم{]البمرة:  ٌْ [، "أي :إِال إِلا كان 1ٕٕلوله تعالى:}إِالَّ أَن تَكُوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِدٌُرونََها بَ

 .(ٖٔ)البٌع حاضراً ٌداً بٌد والثمن ممبوضاً"
لال الواحدي:" أي: إال أن تمع تجارة حاضرة، فبل جناح فً ترن اإلشهاد والكتابة فٌه، ألن  

 .(ٗٔ)لنساء والتؤجٌل ٌإمن فً البٌع ٌدا بٌد"ما ٌخاؾ فً ا
لال ابن كثٌر:" أي : إلا كان البٌع بالحاضر ٌدا بٌد ، فبل بؤ  بعدم الكتابة النتفاء المحلور  

 .(٘ٔ)فً تركها"
لال ابن عطٌة: "لما علم هللا تعالى مشمة الكتاب علٌهم نص على ترن للن ورفع الجناح فٌه  

فً األؼلب إنما هو فً للٌل كالمطعوم ونحوه ال فً كثٌر كاألمبلن فً كل مباٌعة بنمد، وللن 

ٌْنَكُْم{، ٌمتضً التمابض والبٌنونة بالممبوض، ولما كانت الرباع  ونحوها، ولوله تعالى:}تُِدٌُرونَها بَ
واألرض وكثٌر من الحٌوان ال تموى البٌنونة به وال ٌعاب علٌه حسن الكتب فٌها ولحمت فً للن 

 .(ٙٔ)ٌن "بمباٌعة الد
ولد لكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: لوله تعالى:}إِالَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِدٌُرونََها  

ٌْنَكُْم{]البمرة:    [، وجهٌن:1ٕٕبَ

                                                                                                                                                                               

 .2ٖ٘/ٔ(النكت والعٌون: ٔ)
 .٘ٙ٘/ٕ(:صٖٓٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .2ٖ٘/ٔ(النكت والعٌون: ٖ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .٘ٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٘)
 . 2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 
 ، نمله دون لكر السند.٘ٙ٘/ٕأبً حاتم:ص، وانظر: تفسٌر ابن 21/ٙ(:55ٖٙ( أخرجه الطبري)2)
 .٘ٙ٘/ٕ(:صٕٖٔٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 . نمله دون لكر السند.٘ٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:5)
 .2ٖ٘/ٔ( النكت والعٌون: ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( النكت والعٌون: ٔٔ)
 .٘ٙ٘/ٕ(:صٖٖٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .٘ٓٗ/ٔلوسٌط: ( اٗٔ)
 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘ٔ)
 .1ٖٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙٔ)



ٖٓٙ 

 

 .(ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ)أحدهما: أن تكون التجارة ٌدا بٌد. لاله الضحان
 .(ٖ)لسديوالثانً: أن تكون التجارة معكم بالبلد. لاله ا

ٌْنَكُْم{]البمرة:   [، ٌحتمل وجهٌن:1ٕٕولوله تعالى:}تُِدٌُرونََها بَ
 . وروي عن مماتل بن حٌان، نحو للن..(ٗ)أحدهما : لٌ  فٌها أجل. لاله سعٌد بن جبٌر

 .٘()والثانً : أنها ما ٌحوزه المشتري من العروض المنمولة
ٌْنَكُْم{]البمرة   : (ٙ)[،  ٌحتمل وجهٌن1ٕٕ:ولوله تعالى:}تُِدٌُرونََها بَ

 أحدهما : تتناللونها من ٌد إلى ٌد .
 والثانً : تكثرون تباٌعها فً كل ولت .

 :(2)[، على وجهٌن1ٕٕواختلفت المراءة فً لوله تعالى} تِجاَرةً حاِضَرةً{ ]البمرة: 
 أحدهما: } تِجاَرةً { بالنصب، وهً لراءة عاصم وحده.

 وهً لراءة البالون.والثانً:} تِجاَرةٌ{، بالرفع، 
 .(1)لال أبو بكر: "وأشّن فً ابن عامر"

 :(5)والمراءة الثانٌة شالة، وال ٌعترض بالشال على الحجة، ومما جاء نصبا لول الشاعر 
ٌْنَُهْم وِعَنالَا ًَ َهبل تَْبِكٌَاِن ِعَفالَا          إلَا كاَن َطْعنًا بَ ٌْن  أََع

 : (ٓٔ)ولول اآلخر  
ٌَْوًما لَا َكَواِكَب أَْشنَعَا! !َوَلِِلِ لَوِمً  ةٍ        إلَا َكاَن   : أَيُّ لَْوٍم ِلُحرَّ

 .(ٔٔ)وإنما تفعل العرب للن فً النكرات، من إتباع أخبار النكرات أسماَءها 
ٌْكُْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوَها{]البمرة:  ٌَْ  َعلَ فاء [، "أي: فبل بؤ  بعدم كتابتها النت1ٕٕلوله تعالى: }فَلَ

 .(ٕٔ)المحلور"
، "أال تكتبوها ٌعنً: التجارة (ٖٔ)لٌ  علٌكم جناح ٌعنً: حرج"لال سعٌد بن جبٌر: " 

 .(ٗٔ)الحاضرة"
[، " أي أشهدوا على حمكم مطلماً سواًء كان 1ٕٕ}وأشهدوا إِلَا تَبَاٌَْعتُْم{]البمرة: لوله تعالى: 

 .(٘ٔ)البٌع ناجزاً أو بالدٌن ألنه أبعد عن النزاع واالختبلؾ"

                                                             

. ولفظه:"أمر هللا أن ال تسؤموا أن تكتبوه صؽًٌرا أو كبًٌرا إلى أجله ، 1ٓ/ٙ(:صٔٓٗٙ( أخرجه الطبري)ٔ)
 وأمر ما كان ًٌدا بٌد أن ٌُشهد علٌه ، صؽًٌرا كان أو كبًٌرا ، ورخّص لهم أن ال ٌكتبوه".

. ولفظه:" لول هللا: }إال أن تكون تجارة حاضرة{، ٌعنً: ٌدا ٘ٙ٘/ٕ(:صٖٗٔٓر: تفسٌر ابن ابً حاتم)( أنظٕ)
 بٌد".
، ولفظه:" معكم بالبلد". وأخرجه ٘ٙ٘/ٕ(:صٖ٘ٔٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)

أن ال . ولفظه:" معكم بالبلد تََرْونها ، فتؤخلُ وتعطى ، فلٌ  على هإالء جناح 25/ٙ(:صٓٓٗٙالطبري)
 ٌكتبوها".

 .ٙٙ٘/ٕ(:صٖٙٔٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٗ)
 .2ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٙ)
 .ٖٙٗ/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة: 2)
 .5ٗٔ( السبعة: 1)
 .1ٓ/ٙالطبري: ، وتفسٌر 1ٙٔ/  ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت فً معانً المرآن للفراء 5)
، وصدره فً سٌبوٌه منسوبًا  ٕٕ:  ٔ، سٌبوٌه  1ٙٔ:  ٔ( البٌت لعمرو بن شؤ ، معانً المرآن للفراء ٓٔ)

 لعمرو بن شؤ  : " بَنً أََسٍد َهْل تَْعلَُموَن ببَلََءنا " 
 .1ٔ-1ٓ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .ٙٙ٘/ٕ(:ص5ٖٔٓحاتم)( أخرجه ابن أبً ٖٔ)
 .ٙٙ٘/ٕ(:ص5ٖٔٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
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لال ابن كثٌر:" ٌعنً : أشهدوا على حمكم إلا كان فٌه أجل أو لم ٌكن، فؤشهدوا على حمكم  
 .(ٔ)على كل حال"

لال الماسمً:" أمر باإلشهاد على التباٌع مطلما ناجزا أو كالبا ألنه أحوط وأبعد مما عسى  
ٌعنً التجارة الحاضرة. على ٌمع من اإلختبلؾ. وٌجوز أن ٌراد: وأشهدوا إلا تباٌعتم هلا التباٌع. 

 .(ٕ)أن اإلشهاد كاؾ فٌه دون الكتابة"
ٌعنً: أشهدوا على حمكم، إلا كان فٌه أجل، أو لم ٌكن، فؤشهدوا على  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٗ). وروي عن جابر بن زٌد ومجاهد وعطاء والضحان، نحو للن"(ٖ)حمكم على كل حال"
تباٌعتم وكبٌره من حمولكم ، عاجل للن وآجله ،  وأشهدوا على صؽٌر ما لال الطبري:" 

 .(٘)ونمده ونََسابه"
 :(ٙ)[، اختلفوا فٌه على لولٌن1ٕٕولوله تعالى:}َوأََشِهُدوآ إِلَا تَبَاٌَْعتُْم{]البمرة: 

. (ٓٔ)، وداود بن علً(5)، وعطاء(1)، وابن عمرو(2)أحدهما : أنه فرض ، وهو لول الضحان
 .(ٔٔ)ورجح للن الطبري

 .(ٙٔ)، والواحدي(٘ٔ)، والشافعً(ٗٔ)، ومالن(ٖٔ)، والشعبً(ٕٔ)والثانً : أنه ندب ، وهو لول الحسن
لال ابن عطٌة:" والوجوب فً للن للك أما فً الدلابك فصعب شاق وأما ما كثر فربما  

ٌمصد التاجر االستٌبلؾ بترن اإلشهاد، ولد ٌكون عادة فً بعض الببلد، ولد ٌستحًٌ من العالم 
الكبٌر المولر فبل ٌشهد علٌه، فٌدخل للن كله فً االبتمان، وٌبمى األمر باإلشهاد ندبا لما  والرجل

 .(2ٔ)فٌه من المصلحة فً األؼلب ما لم ٌمع علر ٌمنع منه كما لكرنا"
[،  ، أي "ال ٌضرب صاحُب الحك 1ٕٕلوله تعالى:}َوالَ ٌَُضآرَّ َكاِتٌب َوالَ َشِهٌٌد{]البمرة: 

 .(1ٔ)ود"الكُتَّاب والشه
نهى هللا الكاتب والشهٌد عن المضارة، وهو أن ٌزٌد الكاتب، أو ٌنمص منه،  لال الواحدي:" 

 .(5ٔ)أو ٌحرؾ، وأن ٌشهد الشاهد بما ال ٌستشهد علٌه، أو ٌمتنع عن إلامة الشهادة"
أربعة [، 1ٕٕولكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}َوالَ ٌَُضآرَّ َكاِتٌب َوالَ َشِهٌٌد {]البمرة: 

 : (ٔ)تؤوٌبلت

                                                             

 .2ٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٖٕ٘/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .ٙٙ٘/ٕ(:صٕٖٓٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 . نمله دون لكر السند.ٙٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .1ٕ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .1ٖ٘/ٔنظر: النكت والعٌون: ( أٙ)
 .1ٗ/ٙ(:ص2ٓٗٙ(، و)ٙٓٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٖٗ/ٔ( نمبل عن: ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز:1)
 .1ٖٗ/ٔ(نمبل عن: ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز:5)
 .1ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
بالصواب : أّن اإلشهاد على كل َمبٌع ، حٌث لال:" وأولى األلوال فً للن 1٘-1ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)

وُمشتًري ، حكٌّ واجٌب وفرٌض الزم ، لما لد بٌَّنا : من أن كلَّ أمٍر هلل ففرٌض ، إال ما لامت ُحجته من الوجه 
 اللي ٌجب التسلٌم لهُ بؤنه ندٌب وإرشاد".

 .1ٖ/ٙ(:صٖٗٓٙ(، و)ٖٓٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٗ-1ٖ/ٙ(:ص٘ٓٗٙ)(، وٕٓٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .1ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٗٔ)
 .1ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)
 .ٙٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٙٔ)
 .1ٖٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2ٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٔ)
 .ٙٓٗ/ٔ( الوسٌط: 5ٔ)
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أحدها : أن المضارة هو أن ٌكتب الكاتب ما لم ٌُْمل علٌه ، وٌشهد الشاهد بما لم ٌُستشهد ، لاله 
 ، نحو للن.(ٙ)، وروي عن زٌد بن أسلم(٘)، وابن زٌد(ٗ)، ولتادة(ٖ)، والحسن(ٕ)طاوو 

،  (2)، لاله ابن عبا والثانً : أن المضاّرة أن ٌمنع الكاتب أن ٌكتب ، وٌمنع الشاهد أن ٌشهد 
 . (5)، وعطاء (1)ومجاهد

، (ٓٔ)والثالث : أن المضاّرة أن ٌدعى الكاتب والشاهد وهما مشؽوالن معلوران ، لاله عكرمة 
، وروي عن (ٙٔ)، وطاو (٘ٔ)، والربٌع (ٗٔ)،  والسدي(ٖٔ)،وابن عبا (ٕٔ)،  ومجاهد (ٔٔ)والضحان

 .(2ٔ)سعٌد بن جبٌر وعطٌة ومماتل نجو للن
 .(1ٔ)عطٌة: ولفظ المضارة إل هو من اثنٌن ٌمتضً هله المعانً كلها" لال ابن 

ً :  ولال عطاء:  وكان السلطان الماضً ال ٌترن رجبل ٌشتم رجبل وال ٌشتم شهٌدا،  رابعا
 .(5ٔ)وللن أن هللا تعالى لال: }وال ٌضار كاتب وال شهٌد{"

عنى للن : " وال ٌضار لال الطبري:" وأولى األلوال فً للن بالصواب لول من لال : م 
كاتب وال شهٌد " ، بمعنى : وال ٌضارهما من استكتََب هلا أو استشهَد هلا ، بؤن ٌؤبى على هلا 
إال أن ٌكتَب له وهو مشؽول بؤمر نفسه ، وٌؤبى على هلا إال أن ٌجٌبه إلى الشهادة وهو ؼٌر 

 .(ٕٓ)فارغ على ما لاله لابلو للن من المول اللي لكرنا لبل"
 .(ٕٔ)الزمخشري:" ولرأ الحسن : وال ٌضار ، بالكسر"لال  
[، " أي إِن فعلتم ما نهٌتم عنه فمد 1ٕٕلوله تعالى: }َوإِن تَْفعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوٌق بِكُْم{]البمرة: 

 .(ٕٕ)فسمتم بخروجكم عن طاعة هللا"

                                                                                                                                                                               

 .1ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .1٘/ٙ(:ص1ٓٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٙ٘/ٕ(:صٖٕٖٓ، وابن أبً حاتم)1٘/ٙ(:ص5ٓٗٙطبري)(أنظر: تفسٌر الٖ)
 .2ٙ٘/ٕ(:صٕٖٙٓ، وابن ابً حاتم)1ٙ/ٙ(،:صٕٔٗٙ(، و)ٔٔٗٙ(، )ٓٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٙ/ٙ(:صٖٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 . نمله دون سند.2ٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٙ)
 .12/ٙ(:صٙٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .12/ٙ(:ص2ٔٗٙتفسٌر الطبري)(أنظر: 1)
 .12/ٙ(:ص٘ٔٗٙ(، و)ٗٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
. نمل 2ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:11/ٙ(:صٖٕٗٙ، و)12/ٙ(:ص1ٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)

 عنه للن دون لكر السند.
 .15/ٙ(:صٕٙٗٙ(، و)ٕ٘ٗٙ، و)11/ٙ(:ص5ٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
. نمل عنه للن 2ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:11/ٙ(:صٕٗٗٙ(، و)ٕٓٗٙالطبري)(أنظر: تفسٌر ٕٔ)

 دون لكر السند.
 .2ٙ٘/ٕ(:صٕٕٖٓ، وابن أبً حاتم)11/ٙ(:صٕٕٗٙ(، و)ٕٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
. نمل عنه للن دون لكر 2ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:15/ٙ(:ص2ٕٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)

 السند.
. نمل عنه للن دون لكر 2ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5ٓ-15/ٙ(:ص1ٕٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)

 السند.
. نمل عنه للن دون لكر 2ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5ٓ/ٙ(:ص5ٕٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)

 السند.
 . نمل عنهم للن دون لكر السند.2ٙ٘/ٕ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2ٔ)
 .1ٖٗ/ٔ( المحر الوجٌز: 1ٔ)
 .2ٙ٘/ٕ(:صٕٖ٘ٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)5ٔ)
 .5ٓ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕٓ)
 .2ٕٖ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٕ)
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إثم بكم  وإن تضاّروا الكاتب أو الشاهَد ، وما نُهٌتم عنه من للن فإنه لال الطبري:" 
 .(ٔ)ومعصٌةٌ"
لال الواحدي: "أخبر هللا تعالى أن مضارة الكاتب والشاهد فسك، أي: خروج عما أمر هللا  

 .(ٕ)تعالى به"
لال ابن كثٌر:" : إن خالفتم ما أمرتم به ، وفعلتم ما نَِهٌتم عنه ، فإنه فسك كابن بكم ، أي :  

 .(ٖ)الزم لكم ال تحٌدون عنه وال تنفكون عنه"
 [، على وجهٌن:1ٕٕوأختلؾ أهل التفسٌر فً تفسٌر لوله تعالى: }َوإِن تَْفعَلُواْ{]البمرة: 
لاله سعٌد بن ، (ٗ)أحدهما: "أن تضاروا الكاتب أو الشاهد، أو ما نهٌتم عنه فإنه فسوق بكم" 

 ، نحو هلا.(٘)جبٌر،  وروي عن ابن عبا 
. لاله مماتل بن (ٙ)لدٌن، فإنه إثم ومعصٌة"والثانً: "وإن لم تفعلوا اللي أمركم هللا فً آٌة ا 

 ، مثل للن.(2)حٌان: }وإن تفعلوا{، وروي عن الضحان
 : (1)[، ثبلثة ألوال 1ٕٕوفً تفسٌر لوله تعالى: }فَإِنَّهُ فُسُوٌق بِكُْم{]البمرة: 

، (ٕٔ)، ومماتل(ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، والربٌع (5)أحدها : أن الفسوق المعصٌة ، لاله ابن عبا 
 .(ٖٔ)عن مجاهد وسعٌد بن جبٌر وعطاء بن دٌنار نحو للن

والثانً : أنه الكلب، " ومعنى للن : وإن ٌضاّر كاتٌب فٌكتَب ؼٌر اللي أملَى المملً ، وٌضاّر 
َل شهادته وٌؽٌَرها، } فإنه فسوق بكم {" شهٌٌد فٌحّوِ
 ،  لاله ابن زٌد .(ٗٔ)

 والثالث : أن الفسوق المؤثم .
َ َوٌُعَلُِّمكُُم هللا{]البمرة: لوله تعالى: }  [، "أي "خافوا هللا ورالبوه ٌمنحكم العلم 1َٕٕواتَّمُوا َّللاَّ

 .(٘ٔ)النافع اللي به سعادة الدارٌن"
َ {]البمرة:  [، " أي اتخلوا ولاٌة من علاب هللا؛ وللن بفعل 1ٕٕولوله تعالى:} َواتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٙٔ)أوامره، واجتناب نواهٌه"
 .(2ٔ)كثٌر:" أي : خافوه ورالبوه ، واتبعوا أمره واتركوا زجره"لال ابن  
وخافوا هللا ، أٌها المتداٌنون فً الكتاب والشهود ، أن تضاروهم ، وفً ؼٌر  لال الطبري:" 

 .(1ٔ)للن من حدود هللا أن تُِضٌعوه، وٌبٌن ]هللا[ لكم الواجب لكم وعلٌكم ، فاعملوا به"

                                                             

 .5ٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٙٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٕ)
 .2ٕ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .1ٙ٘/ٕ(:ص1ٕٖٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 . لكره دون سند. 1ٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘)
 .1ٙ٘،ٕ(:ص2ٕٖٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٙ)
 . نمله دون سند.1ٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:2)
 .1ٖ٘/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: 1)
 .1ٙ٘/ٕ(:ص5ٕٖٓ، وابن ابً حاتم)5ٕ/ٙ(:صٖٔٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٕ/ٙ(:صٕٖٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 . نمل عنه للن دون سند.1ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5ٔ/ٙ(:صٖٓٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٙ٘/ٕ(:ص2ٕٖٓ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔ)
 . نمل عنهم دون لكر السند.1ٙ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٖٔ)
 .5ٕ/ٙ(:صٖٖٗٙ( أنظر/ تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٔٙٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٘ٔ)
 .5ٓٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙٔ)
 .2ٕ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2ٔ)
 .5ٕ/ٙ( تفسٌر الطبري: 1ٔ)
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تعالى بؤن من اتماه علمه ، أي ٌجعل فً للبه نورا ٌفهم به ما وعد من هللا  لال المرطبً:" 
ٌلمى إلٌه ، ولد ٌجعل هللا فً للبه ابتداء فرلانا ، أي فٌصبل ٌفصل به بٌن الحك والباطل ، ومنه 

َ ٌَْجَعْل لَكُْم فُْرلَاناً{ ]األنفال :  ٌَا أٌََُّها الَِّلٌَن آَمنُوا إِْن تَتَّمُوا َّللاَّ  [".5ٕلوله تعالى : }
 .(ٔ)ثم خوفهم فمال: }واتموا هللا{، وال تعصوه فٌهما" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٕ)أخرج الطبري عن الضحان لوله : "} وٌعلمكم هللا{، لال : هلا تعلٌم علَّمكموه فخلُوا به" 
 .(ٕ)به"
ٍء َعِلٌٌم{ ]البمرة: لوله تعالى:  ًْ بل ٌخفى [،  "أي عالم بالمصالح والعوالب ف1ٕٕ}وهللا بُِكّلِ َش

 .(ٖ)علٌه شًء من األشٌاء"
 .(ٗ)فً لول هللا: }وهللا بكل شًء علٌم{، ٌعنً: من أعمالكم"روي  عن: "سعٌد بن جبٌر  
لال ابن كثٌر:" أي : هو عالم بحمابك األمور ومصالحها وعوالبها ، فبل ٌخفى علٌه شًء  

 .(٘)من األشٌاء ، بل علمه محٌط بجمٌع الكابنات"
ٍء َعِلٌٌم{ حمل فً معان لال   ًْ ُ بِكُّلِ َش ُ َوَّللاَّ َ َوٌُعَلُِّمكُُم َّللاَّ الراؼب:" فإنما لوله : }َواتَّمُوا َّللاَّ
 مفترلة:
 فإن األول : حث على تموى هللا. 

 والثانً : تلكٌر بنعمه.
والثالث : تعظٌم له متضمن لوعد ووعٌد شدٌد وفصد عظٌم كل واحد من هله األحكام ، فؤعٌد 

 .(ٙ)لفظ )هللا( فٌها"
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة: العناٌة بما لُكر من األحكام؛ وللن لتصدٌر الحكم بالنداء، ثم توجٌه النداء  - ٔ
 إلى المإمنٌن؛ ألنه هلا ٌدل على العناٌة بهله األحكام، وأنها جدٌرة باالهتمام بها.

ه ال ٌوجه الخطاب بوصؾ إال لمن ومنها: أن التزام هله األحكام من ممتضى اإلٌمان؛ ألن - ٕ
 للن الحكَم. كان هلا الوصؾ سبباً لمبوله

ومنها: أن مخالفة هله األحكام نمص فً اإلٌمان كؤنه لال: } ٌا أٌها اللٌن آمنوا { إلٌمانكم  - ٖ
افعلوا كلا؛ فإن لم تفعلوا فإٌمانكم نالص؛ ألن كل من ٌدَّعً اإلٌمان، ثم ٌخالؾ ما ٌمتضٌه هلا 

 ن فإن دعواه نالصة إما نمصاً كلٌاً، أو نمصاً جزبٌاً.اإلٌما
فإنه ٌعتنً  -التً هً معاملة الخالك  -ومنها: بٌان أن الدٌن اإلسبلمً كما ٌعتنً بالعبادات - ٗ

 بالمعامبلت الدابرة بٌن المخلولٌن.
ز وجل، ومنها: دحر أولبن اللٌن ٌمولون: إن اإلسبلم ما هو إال أعمال خاصة بعبادة هللا ع - ٘

وباألحوال الشخصٌة، كالموارٌث، وما أشبهها؛ وأما المعامبلت فٌجب أن تكون خاضعة للعصر، 
والحال؛ وعلى هلا فٌنسلخون من أحكام اإلسبلم فٌما ٌتعلك بالبٌوع، واإلجارات وؼٌرها، إلى 

 األحكام الوضعٌة المبنٌة على الظلم، والجهل.
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حٌن لدم المدٌنة، ورآهم ٌلمحون الثمار فإن لال لابل: لهم فً للن شبهة؛ وهو أن 

ً « لو لم تفعلوا لصلح»لال:  ما لنخلكم؛ لالوا: للت »؛ فمر بهم فمال: -أي فاسداً  -فخرج شٌصا

                                                             

 .1ٙ٘/ٕ(:صٖٖٓٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٔ)
 .5ٖ/ٙ(:صٖٗٗٙ( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .1ٙ٘/ٕ(:صٖٖٔٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .2ٕ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .5ٕ٘/ٔتفسٌر الراؼب األصفهانً:  (ٙ)
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والمعامبلت من أمور الدنٌا، ولٌست من أمور »؛ لالوا: (ٔ)«كلا، وكلا؛ لال: أنتم أعلم بؤمر دنٌاكم
 «.اآلخرة
واب: أنه ال دلٌل فً هلا الحدٌث لما لهبوا إلٌه؛ ألن الحادثة الملكورة من أمور الصنابع فالج

التً من ٌمارسها فهو أدرى بها، وتدرن بالتجاِرب؛ وإال لكان علٌنا أن نمول: ال بد أن ٌعلمنا 
الحبلل،  -اإلسبلم كٌؾ نصنع السٌارات والمسجبلت، والطوب، وكل شًء!!! أما األحكام 

 فهلا مرجعه إلى الشرع؛ ولد وفى بكل ما ٌحتاج اإلنسان إلٌه. -م والحرا
ومن فوابد اآلٌة: جواز الدٌَّن؛ لموله تعالى: } تداٌنتم بدٌن { سواء كان هلا الدٌَّن ثمن  - ٙ

مبٌع، أو لرضاً، أو أجرة، أو صدالاً، أو عوض خلع، أو أي دٌن ٌكون؛ المهم أن فً اآلٌة إثبات 
 الدٌَّن شرعاً.

ومنها: أن الدٌَّن ٌنمسم إلى ثبلثة ألسام: مإجل بؤجل مسمى؛ ومإجل بؤجل مجهول؛ وؼٌر  - 2
مإجل؛ لموله تعالى: } بدٌن إلى أجل مسمى {؛ والدٌَّن إلى ؼٌر أجل جابز مثل أن أشتري منن 
هله السلعة، وال أعطٌن ثمنها، وال أعٌنه لن؛ فهلا َدٌن ؼٌر مإجل؛ وفً هله الحال لن أن 

ً بمجرد ما ٌنتهً العمد؛ وأما الدٌَّن إلى أجل ؼٌر مسمى فبل ٌصح؛ وأُخل هلا المسم من تطالبن
ولدومه  -« اشترٌت منن هله السلعة إلى لدوم زٌد»مثل أن ألول لن:  -لوله تعالى: } مسمى { 

وم، ووزن من أسلؾ فً شًء فلٌسلؾ فً كٌل معل»مجهول؛ ألن فٌه ؼرراً؛ ولد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
؛ والدٌن إلى أجل ؼٌر مسمى ال ٌكتب؛ ألنه عمد فاسد، والدٌَّن إلى أجل (ٕ)«معلوم إلى أجل معلوم

 مسمى جابز بنص اآلٌة.
وهو تعجٌل الثمن، وتؤخٌر المثمن، مثل أن أشتري مابة  -ومن فوابد اآلٌة: جواز السلم  - 1

 ً  ؛ ألن المشتري أسلم الثمن، ولدمه.صاع من البر إلى سنة، وأعطٌن الدراهم؛ فٌسمى هلا سلما
ومنها: وجوب كتابة الدٌَّن المإجل؛ لموله تعالى: } فاكتبوه {؛ وٌإٌد للن لوله تعالى فً  - 5

آخر اآلٌة: } إال أن تكون تجارة حاضرة تدٌرونها بٌنكم فلٌ  علٌكم جناح أال تكتبوها {؛ ولهب 
المإجل؛ لموله تعالى فً اآلٌة التً تلٌها:  أعنً كتابة الدٌن -الجمهور إلى عدم وجوب الكتابة 

[ ؛ وٌنبؽً على هلا المول أن 1ٖٕ}فإن أمن بعضكم بعضاً فلٌإد اللي اإتمن أمانته{ ]البمرة: 
ًّ الٌتٌم فإنه ٌجب علٌه أن ٌكتب الدٌَّن اللي  ٌستثنى من للن ما إلا كان الدابن متصرفاً لؽٌره، كول

 له لببل ٌضٌع حمه.
ر كل من الدابن، والمدٌن عند كتابة الدٌَّن؛ لموله تعالى: } بٌنكم {؛ وال ومنها: حضو - ٓٔ

 تتحمك البٌنٌة إال بحضورهما.
ومنها: أنه البد أن ٌكون الكاتب محسناً للكتابة فً أسلوبه، وحروفه؛ لموله تعالى: }  - ٔٔ

 ولٌكتب بٌنكم كاتب {.
ال ٌجحؾ مع الدابن، وال مع ومنها: أنه ٌجب على الكاتب أن ٌكتب بالعدل بحٌث  - ٕٔ

ً وعداًل { « العدل»المدٌن؛ و هو ما طابك الشرع؛ لموله تعالى: } وتمت كلمت ربن صدلا
 [ .٘ٔٔ]األنعام: 

 وٌتفرع على للن أن ٌكون الكاتب لا علم بالحكم الشرعً فٌما ٌكتب.
ن الكتابة ومنها: أنه ال ٌشترط تعٌٌن كاتب للنا  بشخصه، وأن أّي كاتب ٌتصؾ بإحسا - ٖٔ

 والعدل، فكتابته ماضٌة نافلة؛ لموله تعالى: } كاتب بالعدل {؛ وهً نكرة ال تفٌد التعٌٌن.
ومنها: تحرٌم امتناع الكاتب أن ٌكتب كما علمه هللا؛ لموله تعالى: } وال ٌؤب كاتب أن  - ٗٔ

هلا ظاهر  -لٌكتب { ٌكتب كما علمه هللا {؛ ولهلا أكد هلا النهً باألمر بالكتابة فً لوله تعالى } ف

                                                             

ً دون ما لكره من معاٌش 1ٖ، كتاب الفضابل، باب 5ٖٓٔأخرجه مسلم ص (ٔ) : وجوب امتثال ما لاله شرعا
 .ٖٖٕٙ[ ٔٗٔ] 1ٕٔٙالدنٌا على سبٌل الرأي، حدٌث رلم 

مسلم  ، وأخرجهٕٕٔٗ: السلم فً وزن معلوم، حدٌث رلم ٕ، كتاب السلم، باب 2ٗٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .ٗٓٙٔ[ 2ٕٔ] 1ٔٔٗ: السلم، حدٌث رلم ٕ٘، كتاب المسالاة، باب 5٘2ص
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وٌحتمل أن ٌمال: إْن تولؾ ثبوت الحك على الكتابة كانت الكتابة واجبة على من طلبت  -اآلٌة 
 منه؛ وإال لم تجب، كما للنا بوجوب تحمل الشهادة إلا تولؾ ثبوت الحك علٌها.

وال ومنها: أنه ٌجب على الكاتب أن ٌكتب على حسب علمه من الشرٌعة؛ لموله تعالى: }  - ٘ٔ
 ٌؤب كاتب أن ٌكتب كما علمه هللا {.

ومنها: تلكٌر هإالء الكتبة بنعمة هللا، وأن ِمن شُكر نعمة هللا علٌهم أن ٌكتبوا؛ لموله  - ٙٔ
 مبنً على أن الكاؾ هنا للتعلٌل. تعالى: } كما علمه هللا {؛ وهلا

ي علمه هللا من صار المعنى: أنه مؤمور أن ٌكتب على الوجه الل« إنها للتشبٌه»فإن لٌل: 
 إحسان الخط، وتحرٌر الكتابة.

ومنها: أن اإلنسان ال ٌستمل بالعلم؛ لموله تعالى: } كما علمه هللا {؛ حتى فً األمور  - 2ٔ
الحسٌة التً تدرن عن طرٌك النظر، أو السمع، أو الشم، ال ٌستطٌع اإلنسان أن ٌعلمها إال بتعلٌم 

 هللا عز وجل.
 ب إلى الكتابة بدون مماطلة؛ لموله تعالى: } فلٌكتب {.ومنها: مبادرة الكات - 1ٔ
ٌتعلك به إلى  ومنها: أن الرجوع فً ممدار الدٌَّن، أو نوعه، أو كٌفٌته؛ بل فً كل ما - 5ٔ

ال إلى الدابن؛ لموله تعالى: } ولٌملل اللي علٌه الحك {؛ ألنه لو أملل  -المدٌن اللي علٌه الحك 
 اللي له الحك فربما ٌزٌد.

 لكن إلا لال لابل: وإلا أملى اللي علٌه الحك فربما ٌنمص !
 فالجواب: أن هللا حلره من للن فً لوله تعالى: } ولٌتك هللا ربه وال ٌبخ  منه شٌباً {.

ومنها: أن من علٌه الحك ال ٌكتب؛ وإنما ٌكتب كاتب بٌن الطرفٌن؛ ألن اللي علٌه الحك  - ٕٓ
كتابته؛ إال أن للن ال ٌإخل من هله اآلٌة؛ ٌإخل من أدلة وظٌفته اإلمبلل؛ ولكن لو كتب صحت 

أخرى، مثل لوله تعالى: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا كونوا لوامٌن بالمسط شهداء هلل ولو على أنفسكم{ 

 [ ؛ وكتابة اإلنسان على نفسه إلرار؛ وإلرار اإلنسان على نفسه ممبول.ٖ٘ٔ]النساء: 
 عز وجل على من علٌه الحك، وأن ٌتحرى العدل؛ ومن فوابد اآلٌة: وجوب تموى هللا - ٕٔ

 لموله تعالى: } ولٌتك هللا ربه {.
ومنها: أنه ٌنبؽً فً ممام التحلٌر أن ٌُْلَكر كلُّ ما ٌكون به التحلٌر؛ لموله تعالى: }  - ٕٕ

ولٌتك هللا ربه وال ٌبخ  منه شٌباً {؛ ففً ممام األلوهٌة ٌتخل التموى عبادة؛ ألن األلوهٌة هً 
توحٌد العبادة؛ وفً ممام الخوؾ من االنتمام ٌكون مشهده الربوبٌة؛ ألن الرب عز وجل خالك 

 مالن مدبر.
ومنها: أنه ٌحرم على من علٌه الدٌَّن أن ٌبخ  منه شٌباً ال كمٌة، وال نوعاً، وال صفة؛  - ٖٕ

 لموله تعالى: } وال ٌبخ  منه شٌباً {.
ًّ ٌموم ممام المو - ٕٗ لَّى علٌه فً اإلمبلل؛ لموله تعالى: } فإن كان اللي علٌه ومنها: أن الول

 الحك سفٌهاً أو ضعٌفاً أو ال ٌستطٌع أن ٌمل هو فلٌملل ولٌه بالعدل {.
ومنها: أن أسباب المصور ثبلثة: السفه؛ والضعؾ؛ وعدم االستطاعة؛ السفه: أال ٌحسن  - ٕ٘

ٌشمل من ال ٌمدر على اإلمبلل  التصرؾ؛ والضعٌؾ ٌشمل الصؽٌر، والمجنون؛ ومن ال ٌستطٌع
، أو نحو للن ًّ  .لخر ، أو عٌ

ًّ فٌما ٌمر به على مواّله؛ لموله تعالى: } فلٌملل ولٌه {. - ٕٙ  ومنها: لبول لول الول
؛ لموله تعالى: } بالعدل {؛ فبل ٌبخ  من له  - 2ٕ ًّ ومنها: وجوب مراعاة العدل على الول

 ولى علٌه.الحك؛ وال ٌبخ  من علٌه الحك ممن هو م
 ومنها: طلب اإلشهاد على الحك. - 1ٕ
 -ومنها: أن البٌنة إما رجبلن؛ وإما رجل، وامرأتان؛ وجاءت السنة بزٌادة بٌنة ثالثة  - 5ٕ

 وهً الرجل، وٌمٌن المّدعً؛ وأنواع طرق اإلثبات مبسوطة فً كتب الفمهاء.
 ود له، والمشهود علٌه.ومنها: أنه البد فً الشاهدٌن من كونهما مرضٌٌن عند المشه - ٖٓ



ٖٖٔ 

 

ومنها: لصر حفظ المرأة وإدراكها عن حفظ الرجل، وهلا باعتبار الجن ؛ فبل ٌرد على  - ٖٔ
 للن من نبوغ بعض النساء، وؼفلة بعض الرجال.

ر به، فلكر؛ لموله تعالى: } أن تضل  - ٕٖ ومنها: جواز شهادة اإلنسان فٌما نسٌه إلا لُّكِ
ر ولم ٌلكر لم ٌشهد.إحداهما فتلكر إحداهما األخ  رى {؛ فإن لُّكِ

 ومنها: تحرٌم امتناع الشاهد إلا ُدعً للشهادة؛ وهلا تحته أمران: - ٖٖ
األمر األول: أن ٌُدعى لتحمل الشهادة؛ ولد لال العلماء فً هلا: إنه فرض كفاٌة؛ وظاهر اآلٌة 

لد ال ٌتسنى لطالب الكرٌمة أنه فرض عٌن على من طلبت منه الشهادة بعٌنه؛ وهو الحك؛ ألنه 
 الشهادة أن ٌشهد له من تُرضى شهادته.

األمر الثانً: أن ٌُدعى ألداء الشهادة؛ فٌجب علٌه االستجابة؛ لهله اآلٌة، ولموله تعالى: }َواَل 
 [ .1ٖٕتَْكتُُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن ٌَْكتُْمَها فَإِنَّهُ آثٌِم لَْلبُهُ { ]البمرة : 

لنهً عن السؤَم فً كتابة الدٌَّن سواء كان صؽٌراً، أو كبٌراً؛ والظاهر ومن فوابد اآلٌة: ا - ٖٗ
 أن النهً هنا للكراهة.

 ومنها: أنه إلا كان الدٌَّن مإجبلً فإنه ٌبٌَّن األجل؛ لموله تعالى: } إلى أجله {. - ٖ٘
 هله اآلٌة فٌه ثبلثة فوابد: ومنها: أن ما لُكر من التوجٌهات اإللهٌة فً - ٖٙ

 أي أعدل عنده لما فٌه من حفظ الحك لمن هو له، أو علٌه. -أنه ألسط عند هللا  األولى:
 الثانٌة: أنه ألوم للشهادة؛ ألنه إلا كتب لم ٌحصل النسٌان.

 الثالثة: أنه ألرب لعدم االرتٌاب.
ومن فوابد اآلٌة: العمل بالكتابة، واعتمادها حجةً شرعٌة إلا كانت من ثمة معروؾ  - 2ٖ

ما حك امرئ مسلم له شًء ٌرٌد أن ٌوصً فٌه ٌبٌت لٌلتٌن إال »هلا لوله )ملسو هيلع هللا ىلص(: خطه؛ وٌإٌد 
 .(ٔ)«ووصٌته مكتوبة عنده

ومنها: أن الشهادات تتفاوت؛ فمنها األلوم؛ ومنها المٌم؛ ومنها ما لٌ  بمٌم؛ فاللي لٌ   - 1ٖ
فٌه أدنى الواجب؛ واأللوم ما كان بمٌم هو اللي لم تتم فٌه شروط المبول؛ والمٌم هو اللي صار 

أكمل من للن؛ بدلٌل لوله تعالى: } وألوم للشهادة {. فإلا لٌل: ما مثال المٌم  فنمول: مثل شاهد، 
وٌمٌن؛ لكن ألوم منه الشاهدان؛ ألن الشاهدٌن ألرب إلى الصواب من الشاهد الواحد؛ وألن 

 دة الشاهدٌن ألوم للشهادة.الشاهدٌن ال ٌحتاج معهما إلى ٌمٌن المدعً؛ فكانت شها
ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتجنب كل ما ٌكون له فٌه ارتٌاب، وشن؛ لموله  - 5ٖ

 تعالى: } وأدنى أال ترتابوا {.
ً على اطمبنان،  وٌتفرع على هله الفابدة: أن دٌن اإلسبلم ٌرٌد من معتنمٌه أن ٌكونوا دابما

 وسكون.
ً منها: أن  دٌن اإلسبلم ٌحارب ما ٌكون فٌه الملك الفكري، أو النفسً؛ ألن وٌتفرع أٌضا

 االرتٌاب ٌوجب للك اإلنسان، واضطرابه.
وٌتفرع علٌه أٌضاً: أنه ٌنبؽً لئلنسان إلا ولع فً محّل لد ٌستراب منه أن ٌنفً عن نفسه 

تمل: إن النا   ؛ ال(ٕ)«رحم هللا امرئ كّؾ الؽٌبة عن نفسه»للن؛ وربما ٌإٌد هلا األثُر المشهور: 
ٌحسنون الظن بً، ولن ٌرتابوا فً أمري؛ ال تمل هكلا؛ ألن الشٌطان ٌجري من ابن آدم مجرى 

 الدم؛ فربما ال ٌزال ٌوسو  فً صدور النا  حتى ٌتهمون بما أنت منه بريء.
فوابد اآلٌة: جواز االتجار؛ لموله تعالى: } إال أن تكون تجارة حاضرة {؛ ولكن هلا  ومن - ٓٗ
طبلق ممٌد بالشروط التً دلت علٌها النصوص؛ فلو اتجر اإلنسان بؤمر محرم فهلا ال ٌجوز اإل

                                                             

، 5ٕٙ، وأخرجه مسلم ص2ٖ1ٕ: الوصاٌا، حدٌث رلم ٔ، كتاب الوصاٌا، باب ٕٕٓأخرجه البخاري ص (ٔ)
 ، واللفظ لمسلم.2ٕٙٔ[ ٔ] ٕٗٓٗ: وصٌة الرجل مكتوبة عنده، حدٌث رلم ٔكتاب الوصٌة، باب 

ً كتاب "كشؾ الخفاء ومزٌل اإللبا  عما اشتهر من األحادٌث على ألسنة النا " بلفظ: لكره العجلونً ف (ٕ)
 ، ولم ٌلكر أصبلً لهلا األثر.2ٖٙٔ، حدٌث رلم ٖٔ٘/ٔ"رحم هللا امراءاً جب الؽٌبة عن نفسه" 



ٖٔٗ 

 

من نصوص أخرى؛ ولو رابى اإلنسان ٌرٌد التجارة والربح للنا: هلا حرام من نصوص أخرى؛ 
 إلاً هلا المطلك اللي هو التجارة ممٌد بالنصوص الدالة على أن التجارة ال بد فٌها من شروط.

نها: أن التجارة نوعان: تجارة حاضرة، وتجارة ؼٌر حاضرة؛ فؤما الحاضرة فهً وم - ٔٗ
التً تدار بٌن النا  بدون أجل؛ وأما ؼٌر الحاضرة فهً التً تكون بؤجل، أو على مسمى 

 موصوؾ ؼٌر حاضر.
ومنها: أن األصل فً التجارة الدوران؛ لموله تعالى: } تدٌرونها بٌنكم {؛ فؤما الشًء  - ٕٗ
د اللي ال ٌدار فهل ٌسمى تجارة  ٌرى بعض العلماء أنه لٌ  تجارة؛ ولللن ٌمولون: لٌ  الراك

ٌعنً ٌتداول؛ وٌرى آخرون أنها تجارة؛  -فٌه زكاة، وأن الزكاة إنما هً فً المال اللي ٌدار 
د ولكنها تجارة راكدة؛ وهلا ٌمع كثٌراً فٌما إلا فسدت التجارة، وكسد البٌع؛ فربما تبمى السلع عن
أصحابها مدة طوٌلة ال ٌحركونها؛ لكن هً فً حكم المدارة؛ ألن أصحابها ٌنتظرون أّي إنسان 

 ٌؤتً، فٌبٌعون علٌه.
ولو كان ثمنها ؼٌر  -ومن فوابد اآلٌة: أنه ال ٌجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة  - ٖٗ

على ما سبك من الخبلؾ  منمود؛ بخبلؾ ما إلا تداٌن بدٌن إلى أجل مسمى؛ فإنه تجب كتابة الدٌَّن
 فً للن؛ لموله تعالى: } فلٌ  علٌكم جناح أال تكتبوها{.

ومنها: األمر باإلشهاد عند التباٌع؛ وهل األمر للوجوب؛ أو لبلستحباب؛ أو لئلرشاد  فٌه  - ٗٗ
؛ واألصل عدم (ٔ)خبلؾ؛ والراجح أنه لٌ  للوجوب؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص اشترى، ولم ٌُشِهد

لخصوصٌة؛ وألن إٌجابه فٌه شًء من الحرج، والمشمة؛ لكثرة تداول التجارة؛ اللهم إال أن ا
؛ فربما ٌمال بوجوب اإلشهاد فً ًّ  المباٌعات الخطٌرة. ٌكون التصرؾ للؽٌر، كالوكٌل، والول

ومن فوابد اآلٌة: أن اإلشهاد ٌنبؽً أن ٌكون حٌن التباٌع؛ بمعنى أنه ال ٌتمدم، وال  - ٘ٗ
لموله تعالى: } إلا تباٌعتم {؛ ألن العمد لم ٌتم إلا كان اإلشهاد لبله؛ وإلا كان بعده فربما  ٌتؤخر؛

 ٌكون المبٌع لد تؽٌر.
 ومنها: تحرٌم مضارة الكاتب، أو الشهٌد: سواء ولع اإلضرار منهما، أو علٌهما. - ٙٗ
سوق؛ والفسك ومنها: أن المضارة سواء ولعت من الكاتب، أو الشاهد، أو علٌهما، ف - 2ٗ

ٌترتب علٌه زوال الوالٌات العامة والخاصة إال ما استثنً؛ والفاسك ٌُهجر إما جوازاً؛ أو 
 إن كان فً الهجر إصبلح له. -على حسب الحال  - استحباباً، أو وجوباً 

فإن لال لابل: أفبل ٌشكل هلا على الماعدة المعروفة أن الفسك ال ٌتصؾ به الفاعل إال إلا تكرر 
 و كان كبٌرة .منه، أ

فالجواب: أن هللا سبحانه وتعالى حكم على المضارة بؤنها فسوق؛ والمرآن ٌَحكم، وال ٌُحَكم 
 علٌه.
ومن فوابد اآلٌة: أن هلا الفعل فسوق ال ٌخرج من اإلٌمان؛ ألنه لم ٌصؾ الفاعل  - 1ٗ

ولكن الفسك  بالكفر؛ بل لال تعالى: } فإنه فسوق بكم {؛ ومجرد الفسك ال ٌخرج من اإلٌمان؛
 المطلك ٌخرج من اإلٌمان؛ ألن الخروج عن الطاعة خروجاً عاماً ٌخرج من اإلٌمان، وٌوجب
ً ال ٌستوون * أما اللٌن  الخلود فً النار، كما لال هللا تعالى: }أفمن كان مإمناً كمن كان فاسما

ٌن فسموا فمؤواهم آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤوى نزاًل بما كانوا ٌعملون * وأما الل
النار كلما أرادوا أن ٌخرجوا منها أعٌدوا فٌها ولٌل لهم لولوا علاب النار اللي كنتم به تكلبون{ 

 [ .ٕٓ - 1ٔ]السجدة: 
 ومن فوابد اآلٌة: وجوب تموى هللا سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } واتموا هللا {. - 5ٗ

                                                             

، كتاب المضاء، باب 5ٔٗٔ – 5ٓٗٔ؛ وأبا داود ص1ٕٕٕٕ، حدٌث رلم ٘ٔٙٔ – ٗٔٙٔراجع أحمد ص (ٔ)
، كتاب 11ٖٕ؛ والنسابً ص2ٖٓٙعلم الحاكم صدق شهادة الواحد ٌجوز له أن ٌمضً به، حدٌث رلم  : إلإٓ

، 1ٔ – 2ٔ/ٕ؛ ومستدرن الحاكم ٔ٘ٙٗ: التسهٌل فً ترن اإلشهاد على البٌع، حدٌث رلم 1ٔالبٌوع، باب 
ٌخرجاه، وألره اللهبً  كتاب البٌوع؛ ولال الحاكم: هلا حدٌث صحٌح اإلسناد، ورجاله باتفاق الشٌخٌن ثمات، ولم

 (.2ٖٓٙ، حدٌث رلم 55ٖ/ٕ)المرجع السابك(؛ ولال األلبانً: صحٌح )صحٌح أبً داود 
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 علٌم، حٌث لال تعالى: } وٌعلمكم هللا {.ومنها: امتنان هللا عز وجل على عباده بالت - ٓ٘
ٌن اإلسبلمً شامل لؤلحكام المتعلمة بعبادة هللا عز وجل، والمتعلمة بمعاملة  - ٔ٘ ومنها: أن الّدِ

عباد هللا؛ ألنه بعد أن لكر هللا سبحانه وتعالى هله التوجٌهات لال تعالى: } وٌعلمكم هللا {؛ فٌكون 
دٌن االسبلمً فً إصبلح ما بٌن العبد وبٌن ربه؛ وال عبللة فً للن إبطال لزعم من زعم أن ال

 له بالمعاملة بٌن النا .
ومنها: أن األصل فً اإلنسان الجهل؛ لموله تعالى: } وٌعلمكم هللا {؛ لال هللا عز وجل:  - ٕ٘

}وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شٌباً وجعل لكم السمع واألبصار واألفبدة لعلكم 
 [ .21ن{ ]النحل: تشكرو
 ومنها: ثبوت صفة العلم هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } وٌعلمكم هللا {؛ ألن المعلم عالم. - ٖ٘
ومنها: أن العلم من منة هللا عز وجل على عباده؛ لموله تعالى: } وٌعلمكم هللا {، وكما  - ٗ٘

أنفسهم ٌتلو علٌهم آٌاته وٌزكٌهم لال تعالى: }لمد مّن هللا على المإمنٌن إلا بعث فٌهم رسوالً من 
[ ؛ وال شن أن ٗٙٔوٌعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من لبل لفً ضبلل مبٌن{ ]آل عمران: 

العلم من أكبر النعم، حٌث لال هللا عز وجل: }ٌرفع هللا اللٌن آمنوا واللٌن أوتوا العلم درجات{ 
وهو  وال ممارنة؛ -لم أفضل من المال [ ؛ والعلماء كللن ورثة األنبٌاء؛ فالعٔٔ]المجادلة: 

ٌن اإلسبلمً لم ٌنتشر إال بالعلم، والسبلح؛ فالسبلح ٌللل العدو؛  كالجهاد فً سبٌل هللا؛ ألن الّدِ
والعلم ٌنٌر له الطرٌك؛ ولهلا إلا لّل العدو لئلسبلم، وخضع ألحكامه، وبلل الجزٌة وجب الكؾ 

ون لكل أحد؛ ثم الجهاد بالسبلح ال ٌكون إال للكافر عنه، وال ٌماتَل؛ لكن العلم جهاد ٌجب أن ٌك
للمنافك، وللكافر المعلن  -المعلن كفره، وال ٌكون للمنافك؛ والجهاد بالعلم ٌكون لهلا، ولهلا 
وال سٌما فً ولتنا الحاضر؛  -بكفره؛ والعلم أفضل بكثٌر من المال؛ والعلم جهاد فً سبٌل هللا 

عض، واختلط بعضهم ببعض، وصاروا ٌؤخلون الثمافات من فإن النا  لد انفتح بعضهم على ب

ٌمٌن وٌسار، واحتاج النا  اآلن للعلم الراسخ المبنً على الكتاب والسنة حتى ال ٌمع النا  فً 
ظلمات بعضها فوق بعض؛ لللن تجد رجبلً ٌمر به حدٌث، أو حدٌثان، ثم ٌمال: أنا ابن جبل، 

ولو  -لي أفتً بعشرة ملاهب! ثم مع للن ٌندد بمن خالفه وطبلع الثناٌا! من ٌنال مرتبتً! أنا ال
ولو كان ممن ٌشار إلٌه بالفضل،  -كان من كبار العلماء؛ وربما ٌضخم الخطؤ اللي ٌمع منه 

ٌن؛ وهله خطٌرة جداً؛ ألن العامً وإن كان وثك بشخص ال ٌهمه هلا الكبلم؛ لكن  والعلم، والّدِ
ٌتؤثر؛ لللن نرى أن طلب العلم من أهم األمور خصوصاً كلما كرر الضرب على الحدٌد البد أن 

 فً هلا الولت.
وهو } علٌم {؛ وإثبات ما دّل علٌه من  -ومن فوابد اآلٌة: إثبات هلا االسم من أسماء هللا  - ٘٘
 وهً العلم. -الصفة 
 ومنها: إثبات عموم علم هللا؛ لموله تعالى: } وهو بكل شًء علٌم {. - ٙ٘
د على المدرٌة سواء الؽبلة منهم، أو ؼٌرهم؛ فإن ؼبلتهم ٌمولون: إن هللا ال ومنها: الر - 2٘

ً من أفعال العباد حتى ٌمع؛ ٌمول شٌخ اإلسبلم فً العمٌدة الواسطٌة: إن هإالء للٌل   -ٌعلم شٌبا
وهلا فً عهده؛ وال ندري اآلن هل زادوا، أم نمصوا؛ لكن فً اآلٌة رّد حتى على ؼٌر الؽالٌة 

م اللٌن ٌمولون: إن هللا ٌعلم؛ لكنه لم ٌُرد أفعال اإلنسان، وأن اإلنسان مستمل بإرادته، وه -منهم 
ناظروهم بالعلم؛ فإن ألروا به ُخصموا، وإن »رحمه هللا:  -وفعله؛ وجه للن ما لاله الشافعً 

عز  ؛ وعلى هلا نمول: فً هله اآلٌة الكرٌمة دلٌل على أن أفعال العباد مرادة هلل«أنكروه كفروا
وجل؛ ألنها إن لم تكن مرادة فهً إما أن تمع على وفك علمه، أو على خبلفه؛ فإن كان على 
خبلفه فهو إنكار لعلمه؛ وإن كان على وفمه فبل بد أن تكون مرادة له؛ ألنه أراد أن تمع على 

 حسب علمه.
 المرآن
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َمْمبُوَضةٌ فَِإْن أَِمَن بَْعُضكُْم بَْعًضا فَْلٌَُإّدِ ال ِذي }َوإِْن كُْنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تَِجُدوا َكاتِبًا فَِرَهاٌن 
َ َرب هُ َواَل تَْكتُُموا الش َهاَدةَ َوَمْن ٌَْكتُْمَها فَِإن هُ آثٌِم لَْلبُهُ وَ  ُ بَِما تَْعَملُوَن اْإتُِمَن أََمانَتَهُ َوْلٌَت ِك ّللا  ّللا 

 [8ٖٕ({ ]البمرة : 8َٖٕعِلٌٌم )
 التفسٌر:

وإن كنتم مسافرٌن ولم تجدوا َمن ٌكتب لكم فادفعوا إلى صاحب الحك شٌبًا ٌكون عنده ضمانًا 
لحمِّه إلى أن ٌردَّ المدٌُن ما علٌه من دٌن، فإن وثك بعضكم ببعض فبل حرج فً ترن الكتابة 

ة المدٌن، علٌه أداإه، وعلٌه أن ٌرالب هللا فبل ٌخون  واإلشهاد والرهن، وٌبمى الدٌَّن أمانة فً لمَّ
صاحبه. فإن أنكر المدٌن ما علٌه من دٌن، وكان هنان َمن حضر وشهد، فعلٌه أن ٌظهر شهادته، 
ومن أخفى هله الشهادة فهو صاحب للب ؼادر فاجر. وهللا الُمطَِّلع على السرابر، المحٌط علمه 

 بكل أموركم، سٌحاسبكم على للن.
شهاد والكتب لمصلحة حفظ األموال واألدٌان ، لال المرطبً: " لكر هللا تعالى الندب إلى اإل 

عمب للن بلكر حال األعلار المانعة من الكتب ، وجعل لها الرهن ، ونص من أحوال العلر 
على السفر اللي هو ؼالب األعلار ، ال سٌما فً للن الولت لكثرة الؽزو ، وٌدخل فً للن 

ولات أشؽال النا  وباللٌل ، وأٌضا بالمعنى كل علر. فرب ولت ٌتعلر فٌه الكاتب فً الحضر كؤ
 .(ٔ)فالخوؾ على خراب لمة الؽرٌم علر ٌوجب طلب الرهن"

إن كنتم "مسافرٌن وتداٌنتم إلى أجل و[،" أي: 1ٖٕلوله تعالى: }َوإِن ُكنتُْم على َسَفٍر{]البمرة: 
 .(ٕ)مسمى"
 .(ٖ)[، أي: ولم تجدوا من "ٌكتب لكم"1ٖٕ} َولَْم تَِجُدوا َكاتًِبا {]البمرة: لوله تعالى: 
 .(ٗ)ٌعنً: لم تمدروا على كتابة الدٌن فً السفر" لال سعٌد بن جبٌر:" 
وروي عن ابن عبا ، "أنه كان ٌمرأ }ولم تجدوا كتابا{، لال: ربما وجدوا كتابا، ولم ٌجدوا  

 .(٘)الدواة والصحٌفة"
 ، نحو للن.(2)، وأبً العالٌة(ٙ)عن ومجاهدوروي  
 :(1)[، على وجهٌن1َٖٕكاتًِبا{]البمرة: ولد اختلفت المراءة فً لوله تعالى:} 
أحدهما:} َكاتِبًا{، وهً لراءة الجمهور، بمعنى: "رجل ٌكتب" 

(5). 
بن الثانً: }كتابا{، بكسر الكاؾ وتخفٌؾ )التاء( و)ألؾ( بعدها وهو مصدر، وهً لراءة أبً 

، لال مكً: "ولٌل هو جمع كاتب كمابم (ٖٔ)، وأبً العالٌة(ٕٔ)ومجاهد (ٔٔ)وابن عبا  (ٓٔ)كعب
 .(ٗٔ)ولٌام"

                                                             

 .2ٓٗ-ٙٓٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .2ٕ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .2ٕ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .5ٙ٘/ٕ(:صٖٖٗٓ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .5ٙ٘/ٕ(:صٖٖ٘ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .5٘/ٙ(:صٔٗٗٙ(، )ٓٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .52ٕ/ٕ، ونمله الثعلبً فً تفسٌره: 5٘/ٙ(:صٕٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٖٙ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 5ٗ/ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .52ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
 .1ٙ٘/ٕ(:صٖٖٖٓ(، و)ٕٖٖٓ، وابن أبً حاتم)5٘/ ٙ(:ص5ٖٗٙو)(، 1ٖٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:5٘/ٙ(:صٔٗٗٙ(، )ٓٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
. ونمله الثعلبً فً تفسٌره: 5ٙ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:5٘/ٙ(:صٕٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
ٕ/ٕ52. 
 .2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗٔ)
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، (ٔ)ولرأ الضحان: }كتّابا{، على جمع الكاتب، فً حٌن لرأ البالون: }كاتِباً{، على الواحد" 
 .(ٕ)لال الثعلبً:" وهو األنسب مع المصحؾ"

ولالوا:  (ٗ)وأبو العالٌة (ٖ)صحاب(، ولرأ بللن مجاهدومثله: )صاحب( و) لال ابن عطٌة:" 
"ربّما وجد الكاتب ولم ٌجد المداد وال الصحٌفة، ولالوا: لم تكن ]لبٌلة[ من العرب إاّل كان فٌهم 

 .(٘)كاتب ولكن كانوا ال ٌمدرون على الملم والدواة"
تاب ، الكاتَب ولد أخرج الطبري عن ابن عبا : "}فإن لم تجدوا كتابًا{،، ٌعنً بالك 

 .(1)، وأبً العالٌة(2). وروي نحوه عن مجاهد(ٙ)والصحٌفة والدواة والملم"
لال ابن عطٌة: "فالمراءتان حسنتان إال من جهة خط المصحؾ، وروي عن ابن عبا  أنه  
بضم الكاؾ على جمع كاتب، وهلا ٌحسن من حٌث لكل نازلة كاتب، فمٌل للجماعة « كتابا»لرأ 

، وحكى المهدوي عن « كاتبا»كتابا، وهلا هو الجن  اللي تدل علٌه لراءة من لرأ ولم تجدوا 
وهلا جمع كتاب من حٌث النوازل مختلفة، وهلا هو الجن  اللي تدل « كتبا»أبً العالٌة أنه لرأ 
 .(5)« "كتابا»علٌه لراءة من لرأ 

كللن فً مصاحؾ  والراجح هو لراءة الجمهور} َكاتِبًا{، بمعنى:"من ٌكتب ، ألن للن 
 .(ٓٔ)المسلمٌن"
ْمبُوَضةٌ{]البمرة:لوله تعالى:}   .(ٔٔ)[، أي:"فالوثٌمة رهان"1ٖٕفَِرَهاٌن مَّ
 .(ٕٔ)لال الثعلبً:أي:"فارتهنوا ممن تداٌنونه رهونا، لٌكون وثٌمة لكم بؤموالكم" 
لدٌنه، هلا لال الماسمً: "أي "فاللي ٌستوثك به رهان ممبوضة ٌمبضها صاحب الحك، وثٌمة  

 .(ٖٔ)إلا لم ٌؤمن البعض البعض ببل وثٌمة"
إلى  واختلفوا فً الحضر، فلهب الجمهور، (ٗٔ)فً السفر واتفك الفمهاء على جواز الرهن 
 .(٘ٔ)جوازه

لال الواحدي:" أمر هللا تعالى عند عدم الكاتب فً حال السفر بؤخل الرهون، لٌكون وثٌمة  
 .(ٙٔ)باألموال"
جبٌر، فً لول هللا: فرهان ممبوضة ٌمول: فلٌرتهن اللي له الحك من  وروي "عن سعٌد بن 

 .(2ٔ)المطلوب"

                                                             

 .51ٕ/ٕ(تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .51ٕ/ٕ(تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .5٘/ٙ(:صٔٗٗٙ(، )ٓٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .5٘/ٙ(:صٕٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .51ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .5٘/ٙ(:ص1ٖٗٙ(تفسٌر الطبري)ٙ)
 .5٘/ٙ(:صٔٗٗٙ(، )ٓٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5٘/ٙ(:صٕٗٗٙالطبري)( أنظر: تفسٌر 1)
 .2ٖٙ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .5ٗ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٙٓٗ/ٔ( تفسٌر الوسٌط: ٔٔ)
 .51ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 . ٖٕٙ/ٕ( تفسٌر الماسمً: ٖٔ)
 -ٔٗٔ/ ٖ، واألم ٕٙٔ/ ٕ، وحاشٌة العدوي 2ٕٗ/ ٘، والمنتمى شرح الموطؤ ٗٙ/ ٕٔ( أنظر: المبسوط ٗٔ)

 .ٔ٘ٔ/ 1، وكشاؾ المناع ٕٖٖ/ ٖ، وشرح منتهى اإلرادات ٖٓٓ/ ٕٔ، والمجموع ٕٗٔ
 -ٔٗٔ/ ٖ، واألم ٕٙٔ/ ٕ، وحاشٌة العدوي 2ٕٗ/ ٘، والمنتمى شرح الموطؤ ٗٙ/ ٕٔ( أنظر: المبسوط ٘ٔ)

 .ٔ٘ٔ/ 1، وكشاؾ المناع ٕٖٖ/ ٖ، وشرح منتهى اإلرادات ٖٓٓ/ ٕٔ، والمجموع ٕٗٔ
 .ٙٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٙٔ)
 .5ٙ٘/ٕ(:ص2ٖٖٓ)( أخرجه ابن أبً حاتم2ٔ)
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ولال الضحان: " ٌعنً بللن: أنه ال ٌصلح إلا كان بٌعا فً سفر، إلا وجد كتابا، أن ٌؤخل  
 .(ٔ)رهنا، ولكن لٌكتب حمه إلى أجله"

ن أمن بعضكم وروي " عن عامر، فً لوله: }فرهان ممبوضة{، لال: هً منسوخة }فإ 
 .(ٕ)بعضا{، ٌعنً: نسخه للن"

 :(ٖ)وفً )الرهن( لوالن  
َهان فً الخٌل. لاله أبو عمرو هُن فً األموال ، والّرِ أحدهما : أن الرُّ
 : (٘)، ومنه لول لَْعنَب(ٗ)

هُنُ       بَانَْت سُعاُد وأَْمَسى ُدونََها َعَدُن       َوَؼِلمَْت ِعْنَدَها ِمْن لَْلبَِن الرُّ
 .(ٙ)وحب لها أي

َهان جمع ، والُرهُن جمع الجمع، مثل ثمار وثمر ، لاله الكسابً ، والفراء والثانً : أن الّرِ
(2). 

فَِرَهاٌن }واتفك الفمهاء فً الجملة على أن المبض شرط فً الرهن، لموله تعالى 
ْمبُوَضةٌ{]البمرة:  تمام [، واختلفوا فً تحدٌد نوع الشرط: أهو شرط لزوم أو شرط 1ٖٕمَّ

، وأبو (5)، والشافعً(1)المول األول: أن لبض الرهن شرط فً لزومه، لاله  سعٌد بن جبٌر
 .(ٔٔ)، وأهل الظاهر(ٓٔ)حنٌفة

 .(ٕٔ)  مالن المول الثانً: أن الرهن ٌلزم بمجرد العمد ولو لم ٌمبض المرهون، وهو ملهب
من  -وهو الطالب  -بها لال ابن عثٌمٌن:" ولوله تعالى: } ممبوضة { أي ٌمبضها من ٌتوثك  

المطلوب اللي هو الراهن؛ والطالب اللي لبض الرهن ٌسمى مرتهناً؛ فهنا راهن، ومرتهن، 
ورهن، ومرهون به؛ فالرهن: العٌن؛ والراهن: معطً الرهن؛ والمرتهن؛ آخل الرهن؛ والمرهون 

فً للن إلى به: الدٌن؛ فؤركان الرهن أربعة، ولم ٌبٌن سبحانه وتعالى كٌؾ المبض؛ فٌرجع 
 .(ٖٔ)العرؾ؛ ومعناه: أن ٌكون الشًء فً لبضة اإلنسان، وتحت سٌطرته"

ولال الراؼب:" واشتراط كونها ممبوضة تنبٌه أن الرهن ال ٌثبت حكمه ما لم ٌكن ممبوضا  

 ألمرٌن:
 أحدهما : أن للن معطوؾ على الشهادة فكما أن الشرط فً الشهادة معتبر كللن هاهنا.

م الرهن مؤخول من هله اآلٌة ولد أجازه بهله الصفة ، فٌجب أن تعتبر الصفة والثانً : أن حك
 .(ٗٔ)فٌه"

                                                             

 .5ٙ٘/ٕ(:ص5ٖٖٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .5ٙ٘/ٕ(:صٖٓٗٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 . 5ٖ٘/ٔ، والنكت والعٌون: 51ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .51ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٗ)
هنان " من لبلن " ، ، اللسان )رهن( ، ورواٌته  ٗٓٗ - ٕٓٗ، ولباب اآلداب  ٙ:  ٔ(مختارات ابن الشجرى ٘)

وهً أجود فٌما أرى . ؼلك الرهن ؼلمًا )بفتحتٌن( وؼلولًا : إلا لم تجد ما تخلص به الرهن وتفكه فً الولت 
المشروط ، فعندبل ٌملن المرتهن الرهن اللي عنده . كان هلا على رسم الجاهلٌة ، فؤبطله اإلسبلم . ٌمول : 

تً أعطٌتها ، فلهبت بللن كله ، كما ٌلهب بالرهان من كانت تحت ٌده فارلتن بعد العهود والمواثٌك والمحبات ال
 [.5ٙ/ٙ.]حاشٌة الطبري:

 .51ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: ٙ)
 .51ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: 2)
. ولفظه:" ال ٌكون الرهن إال ممبوضا ٌمبضه اللي له 5ٙ٘/ٕ(:صٖٖٙٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)

 المال".
 .ٖٕ٘/ ٗ، ونهاٌة المحتاج 1ٙ -2ٙ/ ٘تحفة المحتاج  ( أنظر:5)
 .5ٓ٘/ ٙ، وحاشٌة ابن عابدٌن 5ٓٔ/ 1(أنظر: فتح المدٌر ٓٔ)
 . 11/ 1(: ٕٓٔٔ( أنظر: المحلى: )ٔٔ)
وعُمدة مالن: لٌا  الرهن على سابر العمود  .ٖٕٔ/ ٖ، وحاشٌة الدسولً 1ٓٔ/ ٕ( أنظر: الشرح الصؽٌر ٕٔ)

 [.1ٖٕ{ ]البمرة:  فَِرَهاٌن َمْمبُوَضةٌ  } :ر: لوله تعالىالبلزمة بالمول، وعمدة الؽٌ
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .5ٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗٔ)
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لال الثعلبً:" وأجمعوا: إن الرهن ال ٌصح إاّل بالمبض، ولال مجاهد: "لٌ  الرهن إاّل فً  
،وأجاز ؼٌره فً جمٌع األحوال، ورهن رسول هللا صلّى هللا علٌه وسّلم (ٔ)السفر عند عدم الكاتب"

 .(ٖ)"(ٕ)ه عند ٌهوديّ درع
ْمبُوَضةٌ{]البمرة: لوله تعالى:}ولد اختلفت المراءة فً    :(ٗ)[، على وجوه1ٖٕفَِرَهاٌن مَّ

 أحدها: } َفِرَهاٌن{، وهو جمع )الرهن(، وهً لراءة عامة أهل الحجاز والعراق.
الجمع. وهً الثانً: } فَُرهٌُن{، بضم الراء والهاء، على معنى جمع : )ِرهان(، و)ُرهن( جمع 

 لراءة أبً عمرو وابن كثٌر ، وروي عنهما تخفٌؾ الهاء. 
الثالث:}فَُرْهٌن{ مخففة الهاء، على معنى جماع )َرْهن(، وهً لراءة عكرمة والمنهال 

 .(٘)وعبدالوارث
والرهن فً اللؽة: " ٌدل على ثبات شًء ٌمسن بحك أو ؼٌره. من للن الرهن: الشًء  

 (ٙ)."رهناً، وال ٌمال: أرهنتٌرهن، تمول: رهنت الشًء 
 وتطلك كلمة الرهن فً لؽة العرب على عدة معان ً منها:    

مال: نعمة راهنة أي: دابمة، وماء راهن أي: راكد وثابت، وأرهنت لهم الطعام   ٌ أوال: الثبوت والدوام،
 (2)والشراب إرهاناً أي: أدمته، وهو طعام راهن أي: دابم.

المتاع بالدٌَّن رهناً حبسته به فهو مرهون، واألصل مرهون بالدٌَّن  ثانٌا: الحب ، ٌمال: رهنته
، وكل ما احتب  به شًء فرهٌنه (5) ، ورهن الشًء جعل الشًء محبوساً (1) فحلؾ للعلم به

 [.ٕٔ، ومنه لوله تعالى: }كُلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َرِهٌٌن{ ]الطور : (ٓٔ" )ومرتهنه
العٌن المرهونة، وهً: ما وضع عند المرتهن ممابل ما أخله ثالثا: وٌطلك الرهن وٌراد به 

الراهن منه، وهلا من إطبلق المصدر وإرادة اسم المفعول، ومن للن ما ورد فً لسان العرب: 
أن الرهن هو: ما وضع عند اإلنسان مما ٌنوب مناب ما أخل منه، ٌمال: رهنت فبلناً داراً رهناً، 

 (ٔٔ)وارتهنته إلا أخله رهناً.
وال ٌوجد تعارض بٌن هله اإلطبللات فكلها متماربة؛ ألن الحب  فٌه لزوم الشًء      

ؾ الرهن بمحله وهو  المحبو ، والدابم والثابت الزم ومحبو ، واإلطبلق األخٌر للرهن ٌعّرِ
 المال المرهون.

 ولد اختلفت عبارات الفمهاء فً تعرٌؾ الرهن، نظراً الختبلفهم فً أحكامه وشروطه:
الحنفٌة: الرهن: "حب  شًء مالً بحك ٌمكن استٌٌفاإه منه ـ كالدٌَّن ـ حمٌمة أو حكماً، فعند  

 (ٕٔ")كاألعٌان المضمونة بالمثل أو المٌمة
واعترض على هلا التعرٌؾ بؤنه ؼٌر جامع، وللن لعدم شموله للرهن ؼٌر التام أو ؼٌر      

 ٌن(.البلزم، وكلا لم ٌشمل رهن األعٌان المضمونة لموله)كالدَّ 
 (ٔ")وعند المالكٌة: "بلل من له البٌع ما ٌباع أو ؼرراً ولو اشترط فً العمد وثٌمة بحك

                                                             

 . ولفظه:" ال ٌكون الرهن إال فً السفر".5ٙ٘/ٕ(:ص1ٖٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 عنه. . من حدٌث أن  رضً هللا2ٕ5/ٕ(:ص5ٖٙٔ( الحدٌث رواه البخاري)ٕ)
 .51ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .52-5ٙ/ٙ، وتفسٌر الطبري: ٕٗٗ/ٕ، والحجة للمراءة السبعة: 5٘ٔ-5ٗٔ( أنظر:السبعة: ٗ)
 .51ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر  الثعلبً: ٘)
 ( .ٕ٘ٗ/ٕ(  معجم مماٌٌ  اللؽة البن فار ، مادة )رهن( )ٙ)
والصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة، (، 11ٔ/ٖٔ(  انظر:  لسان العرب، ابن منظور، مادة: )رهن( )2)

 (1ٕٕٔ/٘إسماعٌل حماد الجوهري ، مادة )رهن( )
 ، مادة )رهن(.5ٕ(  انظر: المصباح المنٌر، أحمد الفٌومً ص1)
 .15ٕ(  أنٌ  الفمهاء فً تعرٌؾ األلفاظ المتداولة بٌن الفمهاء، لاسم المانونً ص5)
 ادة )رهن(.( م2ٕٖ/ٗ(  المامو  المحٌط ، الفٌروز آبادي )ٓٔ)
 (.11ٔ/ٖٔ(  انظر:  لسان العرب ، ابن منظور ، مادة )رهن( )ٔٔ)
 ( .  1ٙ/ٓٔ(  حاشٌة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوٌر األبصار، البن عابدٌن ) ٕٔ)
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واعترض علٌه بؤنه ؼٌر جامع ؛ ألنه ٌخرج الرهن ؼٌر الممبوض، وكللن فهو ؼٌر مانع      
 لدخول الدٌَّن ؼٌر البلزم فً التعرٌؾ.

 (ٕ")عند تعلر وفابه وعند الشافعٌة: "جعل عٌن مال وثٌمة بدٌن ٌستوفى منها
وعند الحنبلٌة: "جعل عٌن مالٌة وثٌمة بالدٌَّن ٌستوفى من ثمنه إن تعلر استٌفاإه ممن هو 

 (ٖ")علٌه
ومن خبلل النظر فً التعرٌفات نجد أن ألرب التعرٌفات هو تعرٌؾ الشافعٌة، والحنابلة،      

العتراضات علٌه، وكان ٌنبؽً وتعرٌؾ الحنابلة؛ فٌه زٌادة إٌضاح، فهو أولى من ؼٌره، لملة ا
 أن ٌضاؾ كلمة)عمد( ألنها تشٌر إلى أركان المعرؾ.

[، " أي فإِن أمن الدابن المدٌن فاستؽنى 1ٖٕلوله تعالى:} فَإِْن أَِمَن بَْعُضكُْم بَْعضاً{]البمرة: 
 .(ٗ)عن الرهن ثمة بؤمانة صاحبه"

صاحب الحك، فلم ٌرتهن، لثمته،  لال سعٌد بن جبٌر:" فإن كان اللي علٌه الحك أمٌنا عند 
 .(٘)وحسن ظنه"

لال الثعلبً:" ٌعنً: فإن كان اللي علٌه لحك أمٌنا عند صاحب الحك فلم ٌرتهن منه شٌبا  
 .(ٙ)لثمته وحسن ظنّه"

 .(2)لال الزمخشري:" فإن أمن بعض الدابنٌن بعض المدٌونٌن لحسن ظنه به 
 .(1)الحك، فلم ٌشهد علٌه" لال الواحدي:" أي: لم ٌخؾ خٌانته وجحوده 
 .(5)لال الماسمً:"لحسن ظنه به واستؽنى بؤمانته عن االرتهان" 
لال أبو حٌان:" أي : إن وثك رب الدٌن بؤمانة الؽرٌم ، فدفع إلٌه ماله بؽٌر كتاب وال إشهاد  

 .(ٓٔ)وال رهن"
فلم ٌتوثك لال اآللوسً:" أي بعض الدابنٌن بعض المدٌونٌن بحسن ظنه سفرا أو حضرا  

 .(ٔٔ)بالكتابة والشهود والرهن"
 .(ٕٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي اتخله أمٌناً؛ بمعنى أنه وثك منه أن ال ٌنكر، وال ٌبخ ، وال ٌؽٌر" 
لال الراؼب:" ولوله : }فَإِْن أَِمَن بَْعُضكُْم بَْعًضا{ ٌحث من ٌإتمن على حفظ األمانة كموله :  

ٌَؤُْمُركُْم أَنْ   َ تَُإدُّوا اأْلََمانَاِت إَِلى أَْهِلَها{" }إِنَّ َّللاَّ
(ٖٔ). 

وروي "عن أبً سعٌد الخدري، أنه تبل هله اآلٌة: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا إلا تداٌنتم بدٌن{ حتى  
 .(ٗٔ)بلػ }فإن أمن بعضكم بعضا{، لال: هله نسخت ما لبلها"

 .(٘ٔ)أمن بعضكم بعضا"ولال الشعبً:" ال بؤ  إلا أمنته، أال تكتب وال تشهد، لموله: فإن  

                                                                                                                                                                               

ً )الحطاب( )  ( ٔ) ً عبد هللا دمحم بن عبد الرحمن المؽرب ٌل لشرح مختصر خلٌل، ألب ٖ٘ٙ/مواهب الجل 1 .) 
 ( .  ٕٔٔ/ٕمؽنً المحتاج للشربٌنً ) (  ٕ)
 ( .  ٖٗٗ/ٙ(  المؽنً، البن لدامة ) ٖ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .2ٓ٘/ٕ(:صٖٗٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .55ٕ-51ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .5ٕٖ/ٔ( الكشاؾ: 2)
 .2ٓٗ/ٔ( الوسٌط: 1)
 .ٖٕٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .2ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: ٓٔ)
 .ٓٙ/ٕروح المعانً: (ٔٔ)
 .ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .5ٖ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٔ)
 .2ٓ٘/ٕ(:صٖٔٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .2ٓ٘/ٕ(:صٕٖٗٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
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وروي" عن حماد بن أبً سلٌمان، فً لوله: رفإن أمن بعضكم بعضا{، لال: أخبلق، دلهم 
 .(ٔ)علٌها"
ولال الضحان: }فإن أمن بعضكم بعضا{، فمن لم ٌجد، فإنها عزمة أن ٌكتب وٌشهد، وال  

تابعٌن{، وكما لال ٌؤخل رهنا إلا وجد كاتبا، كما لال فً الظهار }فمن لم ٌجد فصٌام شهرٌن مت
فً جزاء الصٌد!! }فما استٌسر من الهدي{، فهلا ٌشبه بعضه بعضا، وآٌة الدٌن، حكم حكمه هللا 

 .(ٕ)وفصله وبٌنه، فلٌ  ألحد أن ٌتخٌر فً حكم هللا"
  : ًّ ، رباعٌا مبنٌاً للمفعول ، أي : آمنه النا  ، هكلا نمل هله المراءة عن {فإن أومن}ولرأ أب

ًّ الزمخش ًّ :  (ٖ)ريأب ، افتعل من األمن، أي : وثك ببل {فإن ابتمن}، ولال السجاوندي : "ولرأ أب
 .(ٗ)وثٌمة صن ، وال رهن"

[، أي:" فلٌدفع لان المإتمن الدٌن اللي ٖٕٙلوله تعالى:} فَْلٌَُإّدِ الَِّلي اْإتُِمَن أََماَنتَهُ{]البمرة: 
 .(٘)علٌه"
 .(ٙ)أمانته ، أي ما ابتمنه علٌه رب المال"لال أبو حٌان:" فلٌإّد الؽرٌم  
 .(2)ولال الشعبً:" صار األمر إلى األمانة" 
 .(1)ولال ابن جبٌر:" لٌإد الحك اللي علٌه إلى صاحبه" 
َ َربَّهُ{]البمرة:  ٌَتَِّك َّللاَّ  .(5)[، أي: "ولٌتك هللا فً رعاٌة حموق األمانة"1ٖٕلوله تعالى: }َوْل
علاب هللا فً أداء ما ابتمنه رب المال ، وجمع بٌن لوله : هللا ربه ،  لال أبو حٌان:" أي 

{ فؤمر بالتموى  ٌِْه اْلَحكُّ تؤكٌداً األمر التموى فً أداء الدٌن كما جمعهما فً لوله : }َوْلٌُْمِلِل الَِّلى َعلَ
ل وحٌن حٌن اإللرار بالحك ، وحٌن أداء ما لزمه من الدٌن ، فاكتنفه األمر بالتموى حٌن األخ

 .(ٓٔ)الوفاء"
 .(ٔٔ)لال سعٌد بن جبٌر:" خوؾ هللا، اللي علٌه الحك، فمال: }ولٌتك هللا ربه{" 

ولال ابن عثٌمٌن:" أردؾ االسم األعظم: }هللا{ بموله تعالى: }ربه{ تحلٌراً من المخالفة؛ ألن  
 .(ٕٔ)اه"هو الخالك المالن المدبر؛ فاخَش هلا الرب اللي هو إلهن أن تخالؾ تمو« الرب»

[، " أي : ال تخفوها وتؽلوها وال 1ٖٕلوله تعالى:} َواَل تَْكتُُموا الشََّهاَدةَ{]البمرة: 
 .(ٖٔ)تظهروها"
لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً:عند الحكام، ٌمول: من أشهد على حك، فلٌممها على وجهها، كٌؾ  
 .(ٗٔ)كانت"
كانت على نفسه أو الوالدٌن أو ولال الربٌع:" فبل ٌحل ألحد أن ٌكتم شهادة هً عنده، وإن  

 .(٘ٔ)األلربٌن"

                                                             

 .2ٔ٘/ٕ(:صٖ٘ٗٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2ٓ٘/ٕ(:صٖٖٗٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .5ٕٖ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .2ٕٓ/ٕالمحٌط: ( البحر ٗ)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .2ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: ٙ)
 .2ٔ٘/ٕ(:صٖٙٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص2ٖٗٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .2ٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٓٔ)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص1ٖٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .2ٕ1/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖٔ)
 .2ٔ٘/ٕ(:ص5ٖٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .2ٔ٘/ٕ(:صٖٓ٘ٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)٘ٔ)
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لال الصابونً:" أي إِلا دعٌتم إِلى أداء شهادة فبل تكتموها" 
(ٔ). 

لال أبو حٌان:" هلا نهً تحرٌم ، أال ترى إلى الوعٌد لمن كتمها   وموضع النهً حٌث  
 .(ٕ)ٌخاؾ الشاهد ضٌاع الحك"

ال فً أصله، وال فً وصفه؛ فً أصله بؤن ٌنكر  لال ابن عثٌمٌن:" أي ال تخفوا ما شهدتم به 
 .(ٖ)الشهادة رأساً؛ وفً وصفه بؤن ٌزٌد فٌها، أو ٌنمص"

 .(ٗ)لال الثعلبً:" ولرأ السلمً: }وال ٌكتموا{ بالٌاء ومثله }ٌعملون{" 
 .(٘)[، "ٌعنً : ومن ٌكتم شهادته"1ٖٕلوله تعالى:} َوَمْن ٌَْكتُْمَها{]البمرة: 
 .(ٙ)ومن الكبابر، كتمان الشهادة، ألن هللا ٌمول: }ومن ٌكتمها فإنه آثم للبه{" لال ابن عبا :" 
وروي " عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: }ومن ٌكتمها{، ٌعنً الشهادة، ال ٌشهد بها إلا  

 .(2)دعً لها، }فإنه آثم للبه{"
انها إثم كبٌر، ٌجعل الملب آثماً [، أي: " فإِن كتم1ٖٕلوله تعالى:} فَإِنَّهُ آثٌِم لَْلبُهُ{]البمرة: 

 .(1)وصاحبه فاجراً"
 .(5)لال الثعلبً:" فاجر للبه" 
 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي من ٌخفٌها أصبلً، أو وصفاً، فمد ولع للبه فً اإلثم" 
لال أبو حٌان:" كتم الشهادة هو إخفاإها باالمتناع من أدابها ، والكتم من معاصً الملب ،  

 .(ٔٔ)علم لام بالملب ، فلللن علك اإلثم به"ألن الشهادة 
ولال المفسرون: لكر هللا تعالى على كتمان الشهادة نوعا من الوعٌد لم ٌلكره فً سابر  

، وٌمال: إثم الملب سبب مسخه، وهللا تعالى إلا مسخ للبا جعله منافما (ٕٔ)الكبابر، وهو إثم الملب
 .(ٖٔ)وطبع علٌه، نعول باهلل من للن"

 : (ٗٔ)[، وجهٌن1ٖٕهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى:}فَإِنَّهُ َءاثٌِم لَْلبُهُ{]البمرة:ولكر أ 

 .(٘ٔ)أحدهما : معناه فاجر للبه ، لاله السدي 
 .(ٕ)، وروي نحوه عن ابن عبا (ٔ)والثانً : مكتسب إِلثم الشهادة . لاله الربٌع

                                                             

 .ٔٙ/!ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .2ٕٔ/ٕ( البحر المحٌط: ٕ)
 .ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .55ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .55/ٙ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .2ٔ٘/ٕ(:صٖٔ٘ٓحاتم)( أخرجه ابن أبً ٙ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٕٖ٘ٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .55ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: 5)
 .2ٕٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٕ(البحر المحٌط: ٔٔ)
ان : كتم -الزمخشري-  للت -والجملة هً اآلثمة ال الملب وحده  -( لال الزمخشري: " وما فابدة لكر الملب ٕٔ)

الشهادة : هو أن ٌضمرها وال ٌتكلم بها ، فلما كان إثما ممترفا بالملب أسند إلٌه ، ألّن إسناد الفعل إلى الجارحة 
التً ٌعمل بها أبلػ. أال تران تمول إلا أردت التوكٌد : هلا مما أبصرته عٌنى ، ومما سمعته ألنى ، ومما عرفه 

التً إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ،  للبً ، وألّن الملب هو ربٌ  األعضاء والمضؽة
فكؤنه لٌل : فمد تمكن اإلثم فً أصل نفسه ، وملن أشرؾ مكان فٌه. ولببل ٌظن أن كتمان الشهادة من اآلثام 
 المتعلمة باللسان فمط ، ولٌعلم أّن الملب أصل متعلمه ومعدن الترافه ، واللسان ترجمان عنه. وألّن أفعال الملوب
أعظم من أفعال سابر الجوارح وهً لها كاألصول التً تتشعب منها. أال ترى أّن أصل الحسنات والسٌبات 
اإلٌمان والكفر ، وهما من أفعال الملوب ، فإلا جعل كتمان الشهادة من آثام الملوب فمد شهد له بؤنه من معاظم 

 [.ٖٓٓ-5ٕٕ/ٔاللنوب".]الكشاؾ: 
 .2ٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٖٔ)
 . 5ٖ٘/ٔلنكت والعٌون: ( أنظر: اٗٔ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٖٖ٘ٓ، وابن أبً حاتم)ٓٓٔ-55/ٙ(:ٙٗٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
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أفعاله، وإل هو المضؽة التً لال ابن عطٌة:" وخص هللا تعالى لكر الملب إل الكتم من  
 .(ٗ()ٖ)بصبلحها ٌصلح الجسد كما لال علٌه السبلم"

لال الراؼب:" أي ٌؤثم بللن للبه ، وٌجوز أن ٌكون معناه : " إنما ٌكتم الشهادة ومن ٌكتم  
ألنه لد أثم للبه " لٌل فحمله للن على ارتكاب المحارم واحتماب المآثم ، وإضافة اإلثم إلى الملب 
ِ ٌَْهِد لَْلبَهُ{ ، ولال بعضهم :  مبالؽة فً اللم ، فالملب ممر البر واإلثم ، ولهلا لال : }َوَمْن ٌُْإِمْن بِاَلِلَّ
" فً أٌة الدٌن صبلح للدٌن والدنٌا " ، فاإلنسان بمراعاة ما أرشده هللا إلٌه فٌهما ٌبعد عن جحود 

ن لال تعالى : }َواَل تَنَاَزعُوا فَتَْفَشلُوا الحك اللي هو سبب التنازع ، والتنازع سبب كل شر وللل
َوتَْلَهَب ِرٌُحكُْم{ ، ومن هله الوجه منع من البٌعات المجهولة وجهل المدة وسابر األشٌاء المإدٌة 

 .(٘)إلى المنازعة ، أوجب اإلشهاد من أوجبه ، ألن كل ما ٌإدي إلى فساد فحسم مادته واجب"
بنصب )الباء(، لال مكً: هو على « فإنه آثم للبه»بلة لال ابن عطٌة: "ولرأ ابن أبً ع 

 .(ٙ)التفسٌر، ثم ضعفه من أجل أنه معرفة"
، أي: جعله آثما". لال الثعلبً: "على (2)ونمل الزمخشري عن ابن أبً عبلة أنه لرأ "أثم للبه" 

 .(1)وزن )أفعل(، أي جعل للبه أثما"
ُ بَِما تَْعَملُوَن عَ   [، "أي ال ٌخفى علٌه شًء من أعمال 1ِٖٕلٌٌم{]البمرة:لوله تعالى:} َوَّللاَّ

 .(5)وأفعال العباد"
 .(ٓٔ)ولال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: من كتمان الشهادة، وإلامتها علٌهم" 
 .(ٔٔ)لال الثعلبً:" من بٌان الشهادة وكتمانها" 
 .(ٕٔ)لال ابن عطٌة: فٌه" توعد وإن كان لفظها ٌعم الوعٌد والوعد" 
هله موصولة تفٌد العموم، وتشمل كل ما ٌعمله اإلنسان من خٌر أو « ما»ٌمٌن:" لال ابن عث 

شر فً الملب، أو فً الجوارح؛ ولَّدم }بما تعملون{ على متعلّمها لموة التحلٌر، وشدته؛ فكؤنه 

حصر علمه فٌما نعمل؛ فٌكون هلا أشد فً بٌان إحاطته بما نعمل؛ فٌتضمن لوة التحلٌر؛ ولٌ  
 .(ٖٔ)لعلم على ما نعمل فمط"ممتضاه حصر ا

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: أنه إلا لم ٌجد كاتباً فً السفر فإنه ٌوثك الحك بالرهن الممبوض. - ٔ
ومنها: عناٌة هللا عز وجل بحفظ أموال عباده؛ ٌعنً أنه سبحانه وتعالى لكر حتى هله  - ٕ

ً فإنه  ً من الصورة: أن اإلنسان إلا داٌن ؼٌره، ولم ٌجد كاتبا ً لماله، وخوفا ً حفظا ٌرتهن رهنا
 النزاع، والشماق فً المستمبل.

                                                                                                                                                                               

 .55/ٙ(:٘ٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٓٓٔ/ٙ(:2ٗٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .11ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
؛ ٗ) ًّ فاإلنسان لد ٌكتمها، وال ٌُْعلَم بها؛ ( ولكر ابن عثٌمٌن:" وإنما أضاؾ اإلثم إلى الملب؛ ألن الشهادة أمر خف

أال وإن فً الجسد مضؽة إلا »فاألمر هنا راجع إلى الملب؛ وألن الملب علٌه مدار الصبلح، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
، كتاب اإلٌمان، ٙخرجه البخاري ص«] صلحت صلح الجسد كله؛ وإلا فسدت فسد الجسد كله؛ أال وهً الملب

: أخل الحبلل ٕ، كتاب المسالاة، باب 5٘٘، وأخرجه مسلم صٕ٘ل من استبرأ لدٌنه، حدٌث رلم : فض5ٖباب 
 [.2ٕٗ/ٖ[.]تفسٌر ابن عثٌمٌن: 55٘ٔ[ 2ٓٔ] 5ٗٓٗوترن الحرام، حدٌث رلم 

 .5ٗ٘/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 .11ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٙ)
 .ٖٖٓ/ٔ( الكشاؾ: 2)
 .55ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:1)
 .ٔٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٖٗ٘ٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 .55ٕ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .11ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٕٔ)
 .2ٕٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)



ٖٕٗ 

 

 -حسبما فً اآلٌة  -ومنها: جواز الرهن؛ لموله تعالى: } فرهان {؛ ولكن للن مشروط  - ٖ
بالسفر سواء كان لصٌراً، أو طوٌبًل؛ وبؤال نجد كاتباً؛ فهل هلا الشرط معتبر  الجواب: دلت 

د اشترى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ثبلثٌن صاعاً من الشعٌر ألهله، ورهن درعه عند السنة على عدم اعتباره: فم
 ؛ وهلا ٌدل على جواز الرهن فً الحضر حتى مع وجود الكاتب.(ٔ)ٌهودي حتى مات

فإلا لال لابل: إلا كان األمر هكلا فما الجواب عن اآلٌة  فالجواب عن اآلٌة أن هللا عز وجل 
ا الكاتب فإن صاحب الحك ٌتوثك لحمه بالرهن الممبوض؛ فلكر هله لكر صورة إلا تعلر فٌه

الصورة ال على أنها شرط للحكم؛ ٌعنً كؤنه لال: إلا تداٌنتم بدٌن إلى أجل مسمى فاكتبوه؛ وإن 
 كنتم فً السفر، ولٌ  عندكم كاتب فرهان ممبوضة.

مبض فً الرهن؛ وفً ومن فوابد اآلٌة: أن بعض العلماء استدل بهله اآلٌة على لزوم ال - ٗ
 هله المسؤلة ثبلثة ألوال:

المول األول: أن لبض الرهن شرط لصحته؛ ألن هللا جعل المبض وصفاً فً الرهن؛ والوصؾ 
 الزم للموصوؾ.

ال لصحته؛ وعلى هلا المول ٌكون الرهن  -والمول الثانً: أن المبض شرط للزوم الرهن 
 للراهن أن ٌتصرؾ فٌه بما شاء.لكنه لٌ  ببلزم؛ ف -وإن لم ٌُمبَض  -صحٌحاً 

لٌ  بشرط ال للصحة، وال للزوم؛ وإنما لكر  -أعنً لبض الرهن  -والمول الثالث: أن المبض 
هللا المبض فً هله الحال؛ ألن التوثك التام ال ٌحصل إال به لكون المتعالدٌن فً سفر؛ ولٌ  ثمة 

ول هو الراجح؛ وعلٌه فالرهن الزم كاتب، فبل ٌحصل تمام التوثمة بالرهن إال بمبضه؛ وهلا الم
وإن لم ٌمبض؛ لمول هللا تعالى: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا أوفوا بالعمود{ ]المابدة:  -صحٌح بمجرد عمده 

[ ؛ وعلى هلا المول عمل ٖٗ[ ، ولوله تعالى: }وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسإواًل{ ]اإلسراء: ٔ
اكن فٌه، أو راهناً سٌارته وهو ٌستعملها؛ وال تستمٌم النا : فترى الرجل ٌكون راهناً بٌته وهو س

 حال النا  إال بللن.
ومن فوابد اآلٌة: أنه إلا حصل االبتمان من بعضنا لبعض لم ٌجب رهن، وال إشهاد، وال  - ٘

ً فلٌإد اللي اإتمن أمانته {؛ ولهل لال كثٌر من  كتابة؛ لموله تعالى: } فإن أمن بعضكم بعضا
ناسخة لما سبك فً لوله تعالى: }ٌا أٌها اللٌن آمنوا إلا تداٌنتم بدٌن إلى أجل العلماء: إن هله 

[ ، ولوله 1ٕٕ[ ، ولوله تعالى: }وأشهدوا إلا تباٌعتم{ ]البمرة: 1ٕٕمسمى فاكتبوه{ ]البمرة: 
تعالى: } وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان ممبوضة {؛ والصحٌح أنها لٌست ناسخة؛ بل 

صة  لما سبك. مخّصِ
ومنها: وجوب أداء األمانة على من اإتمن؛ لموله تعالى: } فلٌإد اللي اإتمن أمانته {؛ فإلا  - ٙ

 وجب أداء األمانة حرمت الخٌانة.
ومنها: أنه لو تلفت العٌن بٌد األمٌن فإنه ال ضمان علٌه ما لم ٌتعد، أو ٌفرط؛ لموله تعالى:  - 2

ها هللا سبحانه وتعالى أمانة؛ واألمٌن ٌده ؼٌر متعدٌة؛ فبل } فلٌإد اللي اإتمن أمانته {؛ فسما
، أو تفرٌط؛ ومن التعدي إلا أعطً اإلنساُن أمانة للحفظ تصرؾ فٌها   -ٌضمن إال إلا حصل تعّدٍ

ببٌع، أو شراء، أو نحو للن؛ وهلا حرام ال ٌجوز؛ وإلا أردت أن تفعل  -كما ٌفعل بعض النا  
 لن صارت عندن لرضاً. فاستؤِلن من صاحبها؛ فإن ألن

ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على هلا اللي اإتمن أال ٌؽتر بثمة النا  به، فٌفرط فٌما ٌجب  - 1
علٌه من أداء األمانة؛ لموله تعالى: } ولٌتك هللا ربه {؛ فؤمره هللا سبحانه وتعالى بؤن ٌتمً هللا: 

وهً أن اإلنسان فً هله  -{؛ ففٌه فابدة  لال تعالى: } ولٌتك هللا {، وأردفها بموله تعالى: } ربه
الممامات ٌنظر إلى ممام الربوبٌة كما ٌنظر إلى ممام األلوهٌة؛ فبنظره إلى ممام األلوهٌة ٌفعل هلا 
تعبداً هلل سبحانه وتعالى، وتمرباً له؛ وبنظره إلى ممام الربوبٌة ٌحلر المخالفة؛ ألن الرب هو اللي 

 فبل بد أن ٌمرن اإلنسان بٌن ممام األلوهٌة، وممام الربوبٌة.له الخلك، والملن، والتدبٌر؛ 
                                                             

: ما لٌل فً درع النبً ملسو هيلع هللا ىلص والممٌص فً الحرب، حدٌث رلم 15، كتاب الجهاد، باب ٖٕٗراجع البخاري ص (ٔ)
ٕ5ٔٙ. 



ٖٕ٘ 

 

؛ فاألول « الرب»، و « هللا»ومن فوابد اآلٌة: إثبات ما دّل علٌه هلان االسمان؛ وهما  - 5
فٌه إثبات األلوهٌة؛ والثانً فٌه إثبات الربوبٌة؛ ألن المعبود البد أن ٌكون أهبلً للعبادة؛ والرب 

للربوبٌة؛ وال ٌتحمك للن إال بكمال الصفات؛ ولهلا نمول: توحٌد الربوبٌة البد أن ٌكون أهبلً 
ٌستلزم توحٌد األلوهٌة؛ والتوحٌدان ٌستلزمان كمال األسماء، والصفات؛ ولهلا لال إبراهٌم )ص( 

 [ .ٕٗألبٌه: }ٌا أبت لم تعبد ما ال ٌسمع وال ٌبصر وال ٌؽنً عنن شٌباً{ ]مرٌم: 
رٌم كتمان الشهادة؛ ٌعنً إخفاءها سواء كان كتمان أصلها، أو ومن فوابد اآلٌة تح - ٓٔ

وصفها؛ وسواء كان الحامل لها المرابة، والؽنى؛ أو البعد، والفمر؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها اللٌن 
آمنوا كونوا لوامٌن بالمسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدٌن واأللربٌن إن ٌكن ؼنٌاً أو فمٌراً 

 [ اآلٌة.ٖ٘ٔهما...{ ]النساء: فاهلل أولى ب
وهً لوله تعالى: } فإنه  -ومنها: أن كتْم الشهادة من الكبابر؛ لوجود العموبة الخاصة بها  - ٔٔ

 آثم للبه{.
ومنها: عظم كتم الشهادة؛ ألنه أضاؾ اإلثم فٌها إلى الملب؛ وإلا أثم الملب أثمت  - ٕٔ

؛ ولوله (ٔ)«وإن فً الجسد مضؽة إلا صلحت صلح الجسد كلهأال »الجوارح؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
وأشار إلى صدره؛ فالتموى فً الملب، ولٌست فً اللسان، وال فً  (ٕ)«التموى هاهنا»)ص(: 

ً بموله ؼٌر متٍك بملبه: تجده بفعله  ً بفعله متمٌا األفعال، وال فً األحوال؛ فمد ٌكون اإلنسان متمٌا
إعفاء اللحٌة، والولار، والسكٌنة، وكللن ٌمول لول المسلم  من -الخالص  ٌتزّي بزي المسلم

، وٌلكر هللا، وٌكبر؛ هله ال شن تموى فً الظاهر؛ «اللهم اؼفر لً»، «أستؽفر هللا»الخالص: 
 والؽالب أنها دلٌل على تموى الباطن.

ا تعملون ومن فوابد اآلٌة: عموم علم هللا سبحانه وتعالى بكل ما نعمل؛ لموله تعالى: } بم - ٖٔ
علٌم {؛ فإن } ما { اسم موصول؛ واالسم الموصول ٌفٌد العموم، فٌشمل كل ما نعمل من أعمال 

 الملب، وأعمال الجوارح.
إن لٌل: لمراعاة الفواصل للنا: فالنون تؤتً فً الفواصل  -إلا لال لابل: ما فابدة التمدٌم هنا 

[ ؛ وإن لٌل: للحصر للنا: ال ٌصح؛ 11]النمل: كثٌراً، مثل لوله تعالى: }إنه خبٌر بما تفعلون{ 
 ألن هللا ٌعلم كل شًء؛ ال ٌختص علمه بما نعمل فمط؛ فبل وجه للحصر؛ إلاً ما الفابدة .

لكان  -وحاشاه من للن  -فالجواب: الفابدة شدة التحلٌر، والتنبٌه، كؤنه ٌمول: لو لم ٌعلم شٌباً 
 جاء الكبلم على وجه الحصر اإلضافً.عالماً بعملنا؛ فمن لوة التحلٌر واإلنلار 

  للنا: ربما نمول للن؛ ولد ال «العلٌم»إلا لال لابل: هل نستفٌد من هلا أن من أسماء هللا  - ٗٔ
كموله  لٌ « علٌم بكلا»نموله؛ لد نمول: إن االسم إلا لٌد بمتعلِّك فإنه ٌنملب إلى وصؾ، فٌكون 

، فكان وصفاً، ولٌ  «علٌم بـ...»؛ ألن هلا لٌُد: [ 2ٖٔتعالى: }وهو السمٌع العلٌم{ ]البمرة: 
 [ لكان هلا اسماً ببل شن.1ٗاسماً؛ أما لو لال تعالى: }وهو العلٌم الحكٌم{ ]الزخرؾ: 

ً بما نعمل؛ وجه  - ٘ٔ ومن فوابد اآلٌة: التحلٌر من المخالفة بكون هللا سبحانه وتعالى عالما
 التحلٌر: تمدٌم المعمول.

على ؼبلة المدرٌة اللٌن ٌمولون: إن هللا ال ٌعلم بؤفعال العباد إال إلا ولعت؛ ومنها: الرد  - ٙٔ
 فإن لوله تعالى: } بما تعملون علٌم { ٌتضمن ما لد عملناه بالفعل، وما سنعمله.

 المرآن
ِ َما فًِ الس َماَواِت َوَما فًِ اْْلَْرِض َوإِْن تُْبُدوا َما فًِ أَْنفُِسكُْم أَْو تُْخفُ  ُ }َّلِل  وهُ ٌَُحاِسْبكُْم بِِه ّللا 

ٍء َلِدٌٌر ) ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش ٌََشاُء َوّللا  ُب َمْن   [8ٕٗ({ ]البمرة : 8ٕٗفٌََْغِفُر ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَذِّ

 التفسٌر:

                                                             
، وأخرجه مسلم ٕ٘: فضل من استبرأ لدٌنه، حدٌث رلم 5ٖ، كتاب اإلٌمان، باب ٙأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .55٘ٔ[ 2ٓٔ] 5ٗٓٗ: أخل الحبلل وترن الحرام، حدٌث رلم ٕ، كتاب المسالاة، باب 5٘٘ص

 ٔٗ٘ٙ: تحرٌم ظلم المسلم وخلله ... ، حدٌث رلم ٓٔ، كتاب البر والصلة، باب 2ٕٔٔأخرجه مسلم ص (ٕ)
[ٖٕ ]ٕ٘ٙٗ. 



ٖٕٙ 

 

هلل ملن السماوات واألرض وما فٌهما ملًكا وتدبًٌرا وإحاطة، ال ٌخفى علٌه شًء. وما تظهروه 
وه فإن هللا ٌعلمه، وسٌحاسبكم به، فٌعفو عمن ٌشاء، وٌإاخل من ٌشاء. وهللا مما فً أنفسكم أو تخف

لادر على كل شًء، ولد أكرم هللا المسلمٌن بعد للن فعفا عن حدٌث النف  وخطرات الملب ما لم 
 ٌتبعها كبلم أو عمل، كما ثبت للن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

ملن السموات واألرض وما فٌهن وما بٌنهن ، وأنه لال ابن كثٌر:" ٌخبر تعالى أن له  
المطلع على ما فٌهن ، ال تخفى علٌه الظواهر وال السرابر والضمابر ، وإن دلت وخفٌت ، 
وأخبر أنه َسٌُحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه فً صدورهم كما لال : } لُْل إِْن تُْخفُوا َما فًِ 

ٍء لَِدٌٌر { ُصُدوِركُْم أَْو تُْبُدوهُ ٌَْعلَ  ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش َماَواِت َوَما فًِ األْرِض َوَّللاَّ ُ َوٌَْعلَُم َما فًِ السَّ ْمهُ َّللاَّ
رَّ َوأَْخفَى { ]طه : 5ٕ]آل عمران :  [ ، واآلٌات فً للن  كثٌرة جدا ، ولد 2[ ، ولال : } ٌَْعلَُم الّسِ

، ولهلا لما نزلت هله اآلٌة اشتد للن أخبر فً هله بمزٌد على العلم ، وهو : المحاسبة على للن 
على الصحابة ، رضً هللا عنهم ، وخافوا منها ، ومن محاسبة هللا لهم على جلٌل األعمال 

 .(ٔ)وحمٌرها ، وهلا من شدة إٌمانهم وإٌمانهم"
 :(ٕ)وفً سبب نزول اآلٌة لوالن 

 أحدهما: أنها نزلت فً كتمان الشهادة.
بن أبً زٌاد عن ممسم عن ابن عبا ، "أنه لال فً هله اآلٌة  فمد أسند الطبري من طرٌك ٌزٌد

ُ{ لال: نزلت فً كتمان الشهادة" }َوإِْن تُْبُدوا َما فًِ أَْنفُِسكُْم أَو تُْخفُوهُ ٌَُحاِسْبكُْم بِِه َّللاَّ
. وروي مثله (ٖ)

 .(٘)، وعكرمة(ٗ)عن الشعبً
 .(ٙ)وهو لول مماتل والوالديوالثانً: أنها نزلت فٌمن ٌتولّى الكافرٌن من المإمنٌن. 

َماَواِت َوَما فًِ األْرِض{]البمرة:  ِ َما فًِ السَّ [، أي: " ملن كل ما فً 1ٕٗلوله تعالى: } َلِِلَّ
 .(2)السموات وما فً األرض"

 .(1)لال الواحدي:" ملكا، وهو مالن أعٌانه ٌملن تصرٌفه وتدبٌره" 
فً األرض فهو هلل خلماً، وملكاً، وتدبٌراً؛ لال ابن عثٌمٌن:" أن كل شًء فً السموات أو  

 .(5)ولٌ  ألحد ؼٌره فٌه ملن"
 .(ٓٔ)لال الصابونً:" أي الجمٌع ملٌن له وعبٌد" 
لال الطبري:" وإلٌه تدبٌر جمٌعه ، وبٌده صرفه وتملٌبه ، ال ٌخفى علٌه منه شًء ، ألنه  

 .(ٔٔ)مدبره ومالكه ومصّرفه"
 أنه له ما فً السماوات وما فً األرض، الجمٌع خلمهم لال السعدي:" هلا إخبار من هللا 

ورزلهم ودبرهم لمصالحهم الدٌنٌة والدنٌوٌة، فكانوا ملكا له وعبٌدا، ال ٌملكون ألنفسهم ضرا وال 
نفعا وال موتا وال حٌاة وال نشورا، وهو ربهم ومالكهم اللي ٌتصرؾ فٌهم بحكمته وعدله 

 .(ٕٔ)وإحسانه"

                                                             

،  وصحٌح مسلم: ٖٖٔ/ٔ(:ص2ٕٔٓ. وانظر الخبر فً: المسند)2ٕ1/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 [.ٙٔٔ/ٔ(:صٕ٘ٔ)
 .٘ٗٙ-ٗٗٙ/ٔ(انظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٕ)
 .٘ٗٙ-ٗٗٙ/ٔ، وانظر: العجاب فً بٌان األسباب: ٖٓٔ/ٙ(:صٗ٘ٗٙ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٖٓٔ/ٙ(:صٖ٘ٗٙ(الطبري)ٗ)
 .ٖٓٔ/ٙ(:ص٘٘ٗٙ(، و)ٕ٘ٗٙ(، و)ٔ٘ٗٙتفسٌر الطبري) ( أنظر:٘)
 .55ٕ/ٕ( نمل عنهم الثعلبً فً تفسٌره: ٙ)
 .ٔٓٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: 2)
 .2ٓٗ/ٔ( تفسٌر االوسٌط: 1)
 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .ٕٕٓ/ٕ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٔٓٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕٔ)
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معنى جمٌع ما فً السموات وما فً األرض ملن هللا وطاعة، ألنه ولال ابن عطٌة:" ال 
الموجد المخترع ال رب ؼٌره، وعبر ب ما وإن كان ثم من ٌعمل ألن الؽالب إنما هو جماد، وٌمل 

 .(ٔ)من ٌعمل من حٌث للت أجناسه، إل هً ثبلثة: مبلبكة، وإن ، وجن، وأجنا  الؽٌر كثٌرة"
ِ َما   [، اختلؾ فً إضافة للن 1ٕٗفًِ السََّماَواِت َوَما فًِ األْرِض{]البمرة:ولوله تعالى: } َلِِلَّ

 : (ٕ)إلى هللا تعالى لوالن
 أحدهما : أنه إضافة تملٌن تمدٌره : هللا ٌملن ما فً السماوات وما فً األرض .

 والثانً : معناه تدبٌر ما فً السماوات وما فً األرض .
 .(ٖ)[، " أي: وإن تظهروا ما فً للوبكم"1ٕٗفًِ أَْنفُِسكُْم{]البمرة:لوله تعالى:}َوإِْن تُْبُدوا َما  
لال الصابونً:" أي إِن أظهرتم ما فً أنفسكم من السوء" 

(ٗ) . 
لال الماوردي:  إبداُء ما فً النف  هو العمل بما أضمروه، وهو ُمَإاَخل به وُمَحاَسب علٌه ،  

 .(٘)م ٌعمل به"وأما إخفاإه فهو ما أضمره وحّدث به نفسه ول
 .(ٙ)[، أي: " أو أسررتموه"1ٕٗلوله تعالى: }أَْو تُْخفُوهُ{]البمرة: 
وه، فبل ٌطلع علٌه أحد"  لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً تسرُّ

(2). 
ولد تعددت عبارات أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى:}َوإِْن تُْبُدوا َما فًِ أَْنفُِسكُْم أَْو  

 على ألوال:[، 1ٕٗتُْخفُوهُ{]البمرة:
 .(1)أحدها: وإن تسروا ما فً أنفسكم: من الٌمٌن والشن. لاله مجاهد

الثانً: ولٌل: }َوإِْن تُْبُدوا ما فًِ أَْنفُِسكُْم{، ٌعنً اإلسبلم }أَْو تُْخفُوهُ{، ٌعنً اإلٌمان. وهو لول 
 .(5)جعفر بن دمحم

ٌعنً ما فً للوبكم مّما عرفتم وعمدتم علٌه  الثالث: ولال بعضهم: "}َوإِْن تُْبُدوا ما فًِ أَْنفُِسكُْم{،
ُ{، فؤّما ما حّدثتم به أنفسكم  }أَْو تُْخفُوهُ{، فبل تبدوه وأنتم مجمعون وعازمون علٌه، }ٌُحاِسْبكُْم بِِه َّللاَّ

ُ َنْفساً إِالَّ ُوْسعَها{، وال ٌإاخل به. ودلٌل هلا التؤوٌل  مّما لم تعزموا علٌه فإن للن مّما }ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ
ٌْمانِكُْم َولِكْن ٌُإاِخلُكُْم بِما َكَسبَْت لُلُوبُكُْم{]البمرة: ُ ِباللَّْؽِو فًِ أَ  .(ٓٔ)["ٕٕ٘لوله: }ال ٌُإاِخلُكُُم َّللاَّ
الرابع: ولال جماعة: "}َوإِْن تُْبُدوا ما فًِ أَْنفُِسكُْم{ فً الشهادة. لاله ابن عبا 
، وروي عن (ٔٔ)

 ، مثل للن.(ٗٔ)وممسم (ٖٔ)وعكرمة (ٕٔ)الشعبً
 .(٘ٔ)الخام : ولٌل : "من االحتٌال للربا"

 .(ٙٔ)[، أي:" فإِن هللا ٌعلمه وٌحاسبكم علٌه"1ٕٗلوله تعالى:} ٌَُحاِسْبكُم بِِه هللاُ{]البمرة: 

                                                             

 .15ٖ/ٔالوجٌز:( المحرر ٔ)
 ،ٖٔٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 ،ٖٔٙ/ٔ( النكت والعٌون: ٘)
 ،ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص5ٖ٘ٓ، وابن ابً حاتم)٘ٔٔ/ٙ(:ص5ٔٗٙ(، و)5ٓٗٙ(، )15ٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٔٓ/ٕ( نمله عنه الثعلبً فً تفسٌره: 5)
 .ٖٔٓ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
، ٕٓٔ/ٙ(:صٓ٘ٗٙ(، و)5ٗٗٙ، و تفسٌر الطبري)2ٕ٘/ٕ(:صٖٙ٘ٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٙ(:صٗ٘ٗٙو)
 . لكره دون سند.2ٕ٘/ٕ، وأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم"ٖٓٔ/ٙ(:صٖ٘ٗٙ(الطبري)ٕٔ)
. 2ٕ٘/ٕ، وأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم"ٖٓٔ/ٙ(:ص٘٘ٗٙ(، و)ٕ٘ٗٙ(، و)ٔ٘ٗٙلطبري)( أنظر: تفسٌر أٖ)

 لكره دون سند.
 . لكره دون سند.2ٕ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم"ٗٔ)
 .2ٖٕ/ٕ( حكاه أبو حٌان فً تفسٌره: ٘ٔ)
 ،ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙٔ)
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 .(ٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي ٌُْطِلعكم علٌه على وجه المحاسبة؛ وال ٌلزم من المحاسبة العموبة" 
مل: ٌإاخلكم، والمحاسبة ؼٌر المعالبة، والحساب ثابت والعماب لال الثعلبً:" ولم ٌ 
 .(ٕ)سالط"
 .(ٖ)روي " عن ابن عبا : }ٌحاسبكم به هللا{، ٌمول: ٌخبركم" 
وروي "عن عبد بن المبارن لال: للت لسفٌان: لٌإاخل العبد بالهّمة، لال: إلا كان عزما أخل  
 .(ٗ)بها"
سواء، ال تنفع فٌه المواراة والكتم، بل ٌعلمه وٌحاسب علٌه، لال ابن عطٌة:" معناه أن األمر  

ولوله: فًِ أَْنفُِسكُْم تمتضً لوة اللفظ أنه ما تمرر فً النف  واعتمد واستصحبت الفكرة فٌه، وأما 
 .(٘)الخواطر التً ال ٌمكن دفعها فلٌست فً النف  إال على تجوز"

ُ{،  ولال الزحٌلً:" والوالع أن هله اآلٌةن }َوإِنْ   تُْبُدوا ما ِفً أَْنفُِسكُْم أَْو تُْخفُوهُ ٌُحاِسْبكُْم بِِه َّللاَّ
لٌ  المراد بها الحساب على الوساو  والخواطر، وإنما الممصود بها أن َّللّا تعالى ٌعلم 
وٌحاسب على ما استمر فً النفو  من الخلك الراسخ الثابت كالحب والبؽض، وكتمان الشهادة، 

ُ َنْفساً إِالَّ ُوْسعَها{، لٌست ولصد الخٌر والسوء ، مما هو ممدور لئلنسان، وتكون آٌة :}ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ
 .(ٙ)ناسخة لهله اآلٌة، وإنما هً موضحة"

ُ{ ]البمرة: -عز وجل-وظاهر لول هللا  : }َوإِْن تُْبُدوا َما فًِ أَنفُِسكُْم أَْو تُْخفُوهُ ٌَُحاِسْبكُْم بِِه َّللاَّ
ازي العباد بما أظهرته نفوسهم وما أضمرته، هلا معنى اآلٌة على ممتضى [ أن هللا ٌج1ٕٗ

 اللؽة، ولد اختلؾ أهل العلم فٌها على ألوال: 
أحدها: أنها محكمة مخصوصة، وأنها فً الشهادة؛ ألنها جاءت بعد النهً عن كتمانها والوعٌد 

، (1)، لاله ابن عبا (2)كم به هللاعلٌه، ومعناها: إن تبدو أٌها الشهود ما فً نفوسكم أو تخفوه ٌحاسب
 . (ٔٔ)، والشعبً(ٓٔ)، وعكرمة(5)وداود

والثانً: أنها محكمة مخصوصة بما ٌطرأ على النفو  من األمور التً هً بٌن الشن 
 . (ٕٔ)والٌمٌن، لاله مجاهد

والثالث: أنها محكمة عامة، ولكن العلاب على ما فً النف  ٌختص بالكفار والمنافمٌن. لاله 
 .(٘ٔ)، ومجاهد(ٗٔ)، والربٌع (ٖٔ)ا ابن عب

ُب َمن ٌََشآُء{،  وعلى هلا المول: "ٌكون:}فٌََْؽِفُر ِلَمن ٌََشآُء{، محموالً على المسلمٌن، }َوٌُعَلِّ
 . (ٙٔ)محموالً على الكافرٌن والمنافمٌن"

والرابع: ، ولال آخرون: إن العلاب اللي ٌكون جزاء لما خطر فً النفو  ال ٌكون فً 
 رضً هللا عنها . (ٔ)ا بمصابب الدنٌا وآالمها وسابر مكارهها. وهلا لول عابشةاآلخرة وإنم

                                                             

 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 . ٕٖٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .2ٗ٘/ٕ(:صٖٗٙٓأخرجه ابن أبً حاتم)( ٖ)
 . ٖٔٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .15ٖ/ٔ( المحرر الوجٌز:٘)
 .2ٙٔ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .55ٕ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً: 2)
 .ٖٓٔ/ٙ(:صٗ٘ٗٙ، و)ٕٓٔ/ٙ(:صٓ٘ٗٙ(، و)5ٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٓٔ/ٙ(:صٔ٘ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٙ(:ص٘٘ٗٙ(، و)ٕ٘ٗٙ(، )ٔ٘ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٙ(:صٖ٘ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٖ٘/ٕ(:ص5ٖ٘ٓ، وابن ابً حاتم)٘ٔٔ/ٙ(:ص5ٔٗٙ(، و)5ٓٗٙ(، )15ٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .٘ٔٔ-ٖٔٔ/ٙ(:ص1ٙٗٙ(، و)1٘ٗٙ(، و)1ٕٗٙ(، و)1ٔٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .2٘٘-2ٗ٘/ٕ(:صٖ٘ٙٓوابن أبً حاتم) ،٘ٔٔ/ٙ(:ص12ٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٗٔٔ/ٙ(:ص5ٔٗٙ(، و)5ٓٗٙ(، و)15ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٔٙ/ٔ( النكت والعٌون: ٙٔ)
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 .(ٕ)[،  ٌعنً فً الدنٌا"ٖٕٔلال الثعلبً:" ٌدّل علٌه لوله }َمْن ٌَْعَمْل سُوءاً ٌُْجَز بِِه{]النساء: 
 وهله األلوال محل نظر؛ ألن التخصٌص فٌها ببل مخصص، وهللا أعلم.  

ُ{ منسوخ -وجلِ  عز-والرابع: أن لوله : }َوإِْن تُْبُدوا َما فًِ أَنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ ٌَُحاِسْبكُْم بِِه َّللاَّ
ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها{-عز وجل-بموله : }ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ

، ألن اآلٌة األولى لررت أن العباد محاسبون (ٖ)
ة لررت أن التكلٌؾ ال ٌتجاوز الوسع بما أبدوه وأخفوه وٌدخل فً للن حدٌث النف ، واآلٌة الثانٌ

، (٘)، وعابشة(ٗ)والطالة، وحدٌث النف  وخطراتها متجاوز لللن. روي هلا المول عن ابن مسعود
، (ٔٔ)، والضحان (ٓٔ)، والشعبً(5)، وعامر(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)،  والزهري(ٙ)وابن عبا 
 . (2ٔ)والسدي ،(ٙٔ)، وابن زٌد(٘ٔ)، ولتادة(ٗٔ)،  والحسن(ٖٔ)، وعكرمة(ٕٔ)ومجاهد

                                                                                                                                                                               

، وابن أبً 2ٔٔ/ٙ(:ص5٘ٗٙ(، و)5ٗٗٙ(، )5ٖٗٙ(، و)5ٕٗٙ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .2ٗ٘/ٕ(:صٕٖٙٓحاتم)
 .ٖٔٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 ( ومن األخبار التً وردت فً النسخ: ٖ)

األول: أنها نسخت بما رواه العبلء بن عبد الرحمن بن ٌعموب عن أبٌه عن أبً هرٌرة، لال : "لما نزلت على 
ِ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ األْرِض َوإِْن تُْبُدوا َما فًِ أَْنفُِسكُْم أَْو  ُ فٌََْؽِفُر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : } َلِِلَّ تُْخفُوهُ ٌَُحاِسْبكُْم بِِه َّللاَّ

ٍء لَِدٌٌر { اشتد للن على أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش ُب َمْن ٌََشاُء َوَّللاَّ  ، فؤتوا رسول هللا ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَلِّ
، كلفنا من األعمال ما نُطٌك : الصبلة والصٌام والجهاد ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم جثوا على الركب ، ولالوا : ٌا رسول هللا 

والصدلة ، ولد أنزل علٌن هله اآلٌة وال نطٌمها. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "أترٌدون أن تمولوا كما لال أهل الكتابٌن 
ألَر بها الموم وللت  من لبلكم : سمعنا وعصٌنا   بل لولوا : سمعنا وأطعنا ، ؼفرانن ربنا وإلٌن المصٌر". فلما

 ِ ٌِْه ِمْن َربِِّه َواْلُمْإِمنُوَن كُلٌّ آَمَن بِاَلِلَّ سُوُل بَِما أُنزَل ِإلَ  َوَمبلبَِكتِِه َوكُتُبِِه بها ألسنتهم ، أنزل هللا فً أثرها : } آَمَن الرَّ
ٌَْن أََحٍد ِمْن ُرسُِلِه َولَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَ ُق بَ ٌَْن اْلَمِصٌُر { فلما فعلوا للن نسخها هللا َوُرسُِلِه ال نُفَّرِ ا ؼُْفَرانََن َربَّنَا َوإِلَ

ٌَْها َما اْكتََسبَْت َربَّنَا ال تَُإاِخْلنَا ُ نَْفًسا إاِل ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَ إِْن نَِسٌنَا أَْو أَْخَطؤَْنا { إلى  فؤنزل : } ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ
، ٙٔٔ/ٔ(:صٕ٘ٔ،  صحٌح مسلم: )ٖٖٔ/ٔ(:ص2ٕٔٓالمسند) آخره"] رواه أحمد فً

 [.ٗٓٔ/ٙ(:ص2٘ٗٙوالطبري)
والثانً : أنها نسخت بما رواه سعٌد بن جبٌر عن ابن عبا  لال :" لما نزلت هله اآلٌة : " وإن تبدوا ما فً 

لم ٌدخلها من شًء  أنفسكم أو تخفوه ٌحاسبكم به هللا فٌؽفُر لمن ٌشاء وٌعلب من ٌشاء " ، دخل للوبهم منها شًء
، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " سمعنا وأطعنا وسلَّمنا. لال : فؤلمى هللا عز وجل اإلٌمان فً للوبهم ، لال : فؤنزل هللا 

ٌِْه ِمْن َربِِّه{ لال أبو كرٌب : فمرأ : }َربَّنَا ال تَُإاِخْلنَا إِ  سُوُل بَِما أُْنِزَل إِلَ ْن نَِسٌنَا أَْو أَْخَطؤَْنا{ عز وجل : }آَمَن الرَّ
نَا ِإْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّلٌَن ِمْن لَِبْلنَا{ لال : لد فعلت } ٌْ ْلَنا لال فمال : لد فعلت }َربََّنا َوال تَْحِمْل َعلَ َربََّنا َوال تَُحّمِ

َلنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوالنَا َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن{ َما ال َطالَةَ لََنا بِِه{ لال : لال : لد فعلت }َواْعُؾ َعنَّا َواْؼِفْر 
 [.٘ٓٔ/ٙ(:ص2٘ٗٙلال : لد فعلت".] أخرجه الطبري)

 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٙ(:ص2ٓٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٔٔ/ٙ(:ص1ٓٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٓٔ-٘ٓٔ/ٙ(:صٕٙٗٙ(، و)ٔٙٗٙ(، و)ٓٙٗٙ(، )و5٘ٗٙ(، و)1٘ٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙٓٔ/ٙ(:صٓٙٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٓٔٔ-5ٓٔ/ٙ(:صٗٙٗٙ(، و)ٖٙٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٙ(:ص2ٖٗٙ(، و)٘ٙٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٓٔٔ/ٙ(:ص2ٔٗٙ(، و)1ٙٗٙ(، و)2ٙٗٙ(، و)ٙٙٗٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٙ(:ص2ٓٗٙو)(، 5ٙٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 . ٔٔٔ/ٙ(:ص2ٕٗٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٔٔٔ/ٙ(:ص2ٖٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٔٔٔ/ٙ(:ص2ٗٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٔٔٔ/ٙ(:ص2ٙٗٙ(، و)2٘ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٙ(:ص22ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٕٔٔ/ٙ(:ص21ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
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ٌحاسب العباد على ما أخفته نفوسهم أو أبدته، -عز وجل-والخام : أنها محكمة عامة، وأن هللا
ٌَْ  َلَن ِبِه  فٌؽفر لمن ٌشاء وٌعلب من ٌشاء، لال الثعلبً:" ٌدّل علٌه لوله تعالى: }َوال تَْمُؾ ما لَ

 .(ٔ){"ٖٙأُولبَِن كاَن َعْنهُ َمْسُإاًل{]اإلسراء: ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفُإاَد كُلُّ 
، (٘)، ولٌ  بن أبً حازم(ٗ)، والربٌع(ٖ)، والحسن(ٕ)وهلا المول مروي عن ، عبدهللا ابن عمر 

 . (2)، ولال به: أبو سلٌمان الدمشمً والماضً أبو ٌعلى(ٙ)ورواٌة الضحان عن ابن عبا 
كما هو لول األكثر، وأنها محكمة مخصوصة باآلٌة  أن ال نسخ فً اآلٌة-وهللا أعلم-والراجح 

األخرى، والمعنى: وإن تبدوا ما فً أنفسكم أو تخفوه مما هو فً وسعكم وتحت كسبكم ٌحاسبكم 
 به هللا فٌؽفر لمن ٌشاء وٌعلب من ٌشاء، ولول من لال بالنسخ من السلؾ محمول على للن.

وابن األنباري  (1)لنحا  والطبريولد لهب إلى عدم النسخ سوى من لكر: الجصاص وا 
 . (ٓٔ)والواحدي والرازي وابن تٌمٌة وأبو حٌان ومصطفى زٌد وؼٌرهم (5)وابن عطٌة

  

                                                             

 .ٖٓٓ/ٕفسٌر الثعلبً:( تٔ)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ(:ص5٘ٗٙ(، و)1٘ٗٙ، وفٌما معناه:)ٙٓٔ(:صٓٙٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .٘ٔٔ/ٙ(:ص11ٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٕ٘/ٕ(:صٖ٘٘ٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖٔٔ/ٙ(:ص1ٗٗٙ(أنظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٗٔٔ/ٙ(:ص1ٖٖٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
، الناسخ والمنسوخ ٔٗ، الناسخ والمنسوخ فً كتاب هللا تعالى لمتادة: 1ٔالناسخ والمنسوخ للزهري: (انظر: 2)

، ناسخ المرآن الكرٌم 1٘لهبة هللا بن سبلمة: -عز وجل-، الناسخ والمنسوخ من كتاب هللإٗٔ-1ٔٔ/ٕللنحا : 
خ المرآن ومنسوخه لمكً: ، اإلٌضاح لناسٖٓٔ-5ٙ، نواسخ المرآن البن الجوزي: 2ٕومنسوخه للبازري: 

 .ٔٓٔ/ٗٔ، فتاوى ابن تٌمٌة: 5ٓٙ-ٙٓٙ/ٕ، النسخ فً المرآن الكرٌم لمصطفى زٌد: ٕٓٓ-55ٔ
. حٌث ٌمول:" " وللن أن النسخ ال ٌكون فً حكم إال بنفٌه بآخر ، هو له 5ٔٔ-1ٔٔ/ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: 1)

نفًسا إال وسعها لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت " ناؾ من كل وجوهه، ولٌ  فً لوله جل وعز : " ال ٌكلؾ هللا 
، نفى الحكم اللي أعلم عباَده بموله : " أو تخفوه ٌحاسبكم به هللا " . ألن المحاسبة لٌست بموجبة عموبةً ، وال 
مإاخلةً بما حوسب علٌه العبد من لنوبه... أخبر أن كتبهم محصٌةٌ علٌهم صؽابَر أعمالهم وكبابَرها ، فلم تكن 

بموجِب إحصاإها على أهل اإلٌمان باهلل ورسوله ، وأهل  -وإن أحصت صؽابَر اللنوب وكبابَرها  -لكتب ا
الطاعة له ، أن ٌكونوا بكل ما أحصته الكتب من اللنوب معالبٌن. ألن هللا عز وجل َوعدهم العفَو عن الصؽابر ، 

َر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعْنكُْم َسٌِّبَاتِكُْم َونُْدِخْلكُْم ُمْدَخبل باجتنابهم الكبابر فمال فً تنزٌله : }إِْن تَْجتَنِبُوا َكبَابِ 
[. فللن محاسبة هللا عباَده المإمنٌن بما هو محاسبهم به من األمور التً أخفتها أنفسهم َٖٔكِرًٌما{]سورة النساء : 

له علٌهم بعفوه لهم عنها".ع -إن شاء هللا  -، ؼٌَر موجٍب لهم منه عموبة ، بل محاسبته إٌاهم   لٌها ، لٌعّرفهم تفضُّ
، وٌمول فٌه:" لال ابن عطٌة: "ومما ٌدفع أمر النسخ أن اآلٌة خبر، واألخبار 5ٖٓ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز، 5)

ال ٌدخلها النسخ، فإن لهب لاهب إلى تمرٌر النسخ فإنما ٌترتب له فً الحكم اللي لحك الصحابة حٌن فزعوا من 
ٌجًء منه األمر بؤن ٌبنوا على هلا وٌلتزموه « لولوا سمعنا وأطعنا»وللن أن لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لهم: اآلٌة، 

وٌنتظروا لطؾ هللا فً الؽفران، فإلا لرر هلا الحكم فصحٌح ولوع النسخ فٌه، وتشبه اآلٌة حٌنبل لوله عز وجل 
ٌِْن ]األنفال: إِْن ٌَكُْن ِمْنكُْم ِعْشُروَن صابُِروَن ٌَْؽِلبُو َ [ فهلا لفظ الخبر ولكن معناه: التزموا هلا وابنوا علٌه ٘ٙا ِمابَت

واصبروا بحسبه، ثم نسخ للن بعد للن، وأجمع النا  فٌما علمت على أن هله اآلٌة فً الجهاد منسوخة بصبر 
 المابة للمابتٌن، وهله اآلٌة فً البمرة أشبه شًء بها".

، الناسخ والمنسوخ ٔٗ، الناسخ والمنسوخ فً كتاب هللا تعالى لمتادة: 1ٔهري: (انظر: الناسخ والمنسوخ للزٓٔ)
، ناسخ المرآن الكرٌم 1٘لهبة هللا بن سبلمة: -عز وجل-، الناسخ والمنسوخ من كتاب هللإٗٔ-1ٔٔ/ٕللنحا : 

كً: ، اإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه لمٖٓٔ-5ٙ، نواسخ المرآن البن الجوزي: 2ٕومنسوخه للبازري: 
. ومن كتب ٔٓٔ/ٗٔ، فتاوى ابن تٌمٌة: 5ٓٙ-ٙٓٙ/ٕ، النسخ فً المرآن الكرٌم لمصطفى زٌد: ٕٓٓ-55ٔ

: -المسم الثانً من سورة البمرة-، تفسٌر ابن أبً حاتمٖٕٔ-ٕٓٔ/ٙالتفسٌر انظر: جامع البٌان للطبري: 
ب، 2ٓٔ/ٌٔط للواحدي: أ، البسٖٕٔ-إٔٓٔ/ٔأ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٓٗ، تفسٌر مماتل ٕٓٔٔ-2ٕٓٔ/ٖ

، معالم التنزٌل للبؽوي: ٖٗٗ-ٕٖٗ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٖٖٓ-ٕٖ٘/ٔمعانً المرآن للنحا : 
، ومفاتٌح الؽٌب 5ٖٓ/ٔ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 2ٖٕ-2ٖٔ/ٔ، أحكام المرآن للجصاص: ٖٙ٘-ٖٖ٘/ٔ

-ٕٔٗ/ٖمع ألحكام المرآن للمرطبً: ، الجإٖٙ-ٖٓٙ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 2ٖٔ-ٖٙٔ/2للرازي: 
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 .(ٔ)[، " أي: فٌعفو عمن ٌشاء"1ٕٗلوله تعالى:}فٌََْؽِفُر ِلَمن ٌََشآُء{]البمرة:
 .(ٕ)لال السعدي:" وهو لمن أتى بؤسباب المؽفرة" 
لى ٌؽفر لمن ٌشاء لنبه، بتوفٌمه إلى التوبة والعمل الصالح اللي لال الزحٌلً:" وهللا تعا 

 .(ٖ)ٌمحو السٌبة"
 .(ٗ)ولال النماش: "}ٌؽفر لمن ٌشاء{، أي: لمن ٌنزع عنه" 
. لال أبو حٌنان:" وهله (٘)ولال الزمخشري:" لمن استوجب المؽفرة بالتوبة مما أظهر منه" 

الؽفران لد ٌكون من هللا تعالى لمن مات مصّراً على نزعة إعتزالٌة ، وأهل السنة ٌمولون : إن 
َ ال ٌَْؽِفُر أَن ٌُْشَرَن  المعصٌة ولم ٌتب ، فهو فً المشٌبة ، إن شاء ؼفر له وإن شاء علبه }إِنَّ َّللاَّ

بِِها َوٌَْؽِفُر َما ُدوَن لَاِلَن ِلَمن ٌََشآُء{ "
(ٙ). 

ن ٌشاء{ ، لال: ٌؽفر لمن ٌشاء أخرج ابن المنلر عن " سفٌان فً لوله: " }فٌؽفر لم 
 .(1). وروي عن مجاهد مثل للن(2)بالكبٌر"
وروي " عن ابن عبا ، لوله: }فٌؽفر لمن ٌشاء{، لال: فؤما المإمنون، فٌخبرهم وٌؽفر لهم  

 .(5)ما حدثوا به أنفسهم"
 مؤخولة من« ؼفر»ستر اللنب مع التجاوز عنه؛ ألن مادة « المؽفرة»لال ابن عثٌمٌن:" و  

وهو ما ٌلبسه المماتل على رأسه لٌتمً بها السهام؛ وهو جامع بٌن ستر الرأ ،  -المؽفر 
 .(ٓٔ)والولاٌة"
ُب َمن ٌََشآُء{ ]البمرة:   [،على 1ٕٗواختلفت المراءة فً لوله: }فٌََْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَلِّ
 :(ٔٔ)وجوه

ُب{ بالرفع، لرأه ابن عام ر وعاصم، ووجه أنه لطعه من األول على أحدها:} فٌََْؽِفُر{ و }ٌُعَلِّ
أحد وجهٌن: إما أن ٌجعل الفعل خبراً لمبتدإ محلوؾ فٌرتفع  الفعل لولوعه مولع خبر المبتدأ، 

 .(ٕٔ)وإّما أن ٌعطؾ جملة من فعل وفاعل على ما تمدمها
ْب{، بالجزم، لرأه ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وحمزة وا لكسابً، والثانً:} فٌََْؽِفْر{ و} ٌُعَلِّ

ووجه "أنه أتبعه ما لبله ولم ٌمطعه، أي: عطفا على ما لبله، على معنى جواب الشرط، وهو 
ُ{ ]البمرة:   .(ٖٔ)[، "وهكلا تحسن المشاكلة فً كبلمهم"1ٕٗلوله: }ٌَُحاِسْبكُْم بِِه َّللاَّ

َب{، بالنصب، وهً لرءة ابن عبا  واألعرج وأبً حٌو ة،  على والثالث: } فٌََْؽِفَر{ و} ٌُعَّلِ
 [.ٔٔ، وهو معطوؾ على المعنى كما فً لوله: فٌَُضاِعفَهُ ]الحدٌد « أن»إضمار 

                                                                                                                                                                               

-2٘ٔ/ٕ، فتح البٌان لصدٌك خان: ٘٘ٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٖٓٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٕٗ
 .٘ٙ-ٗٙ/ٖ، روح المعانً لؤللوسً: ٓٙٔ
 . ٖٙ/!ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .2ٙٔ/ٔ( التفسٌر الوسٌط:ٖ)
 .5ٓٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .ٖٖٓ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .2ٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٙ)
. ولفظه:" ٌؽفر لمن ٌشاء 2٘٘/ٕ(:ص2ٖٙٓ، وأخرجه ابن أبً حاتم)51/ٔ(:ص2ٕٔ( تفسٌر ابن المنلر)2)

 الكبٌر من اللنوب".
 .2٘٘/ٕ(:ص2ٖٙٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .2٘٘/ٕ(:صٖٙٙٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٖٖٗ/ٖعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٓٔ)
، والمحرر الوجً: 1ٓٗ/ٔ، وتفسٌر الوسٌط: ٘ٙٗ-ٖٙٗ/ٕ، والحجة للمراء السبعة: 5٘ٔ( انظر: السبعة: ٔٔ)
ٔ/ٖ5ٓ. 
 .٘ٙٗ/ٕ( أنظر: الحجة للمراء السبعة:ٕٔ)
 .5ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٖٔ)
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والرابع:  ولرأ الجعفً وخبلد وطلحة بن مصرؾ }ٌؽفر{ بؽٌر الـ)فاء(، وروي أنها كللن فً 
مصحؾ ابن مسعود، لال ابن جنً:" هً على البدل من ٌحاسبكم فهً تفسٌر المحاسبة، وهلا 

 : (ٔ)كمول الشاعر
 روٌدا بنً شٌبان بعض وعٌدكم        تبللوا ؼدا خٌلً على سفوان
 تبللوا جٌادا ال تحٌد عن الوؼى       إلا ما ؼدت فً المؤزق المتدان
 .(ٕ)فهلا على البدل، وكرر الشاعر الفعل ألن الفابدة فٌما ٌلٌه من المول"

ُب َمن ٌََشآُء{]البمرة:  ّلِ  .(ٖ)وٌعالب من ٌشاء" [، أي: "1ٕٗلوله تعالى:} َوٌُعَ
 .(ٗ)لال ابن عطٌة:" ٌعنً من العصاة اللٌن ٌنفل علٌهم الوعٌد" 
 .(٘)لال الزحٌلً:" ألنه لم ٌعمل خٌرا ٌكفر عنه سٌباته، ولم ٌتب إلى هللا" 
. وهله نزعة اعتزالٌة. سبك أن رّد (ٙ)لال الزمخشري:"ممن استوجب العموبة باإلصرار" 

 .(2)علٌه أبو حٌان
وروي " عن ابن عبا ، لوله: }وٌعلب من ٌشاء{، لال: وأما أهل الشن والرٌب فٌخبرهم  

 .(1)بما أخفوا من التكلٌب"
. (5)وروي " عن مجاهد، فً لوله: }وٌعلب من ٌشاء{، لال: ٌعلب من ٌشاء على الصؽٌر" 

 .(ٓٔ)وروي عن سفٌان الثوري مثله
ا ال ٌطاق، ولال إن هللا لد كلفهم أمر ولٌل: "تعلك بهله لوم ممن لال بجواز تكلٌؾ م 

. لال ابن عطٌة:"وهلا ؼٌر بٌن، وإنما كان أمر الخواطر تؤوٌبل (ٔٔ)الخواطر، وللن مما ال ٌطاق"
تؤوله أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ٌثبت تكلٌفا إال على الوجه اللي لكرنا من تمدٌر النبً ملسو هيلع هللا ىلص إٌاهم على 

 .(ٕٔ)للن"
ٍء لَِدٌٌر{]البمرة:  ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش [، أي: "وهو المادر على كل شًء 1ٕٗلوله تعالى : } َوَّللاَّ

 .(ٖٔ)اللي ال ٌُسؤل عما ٌفعل وهم ٌُسؤلون
 .(ٗٔ)لال الزحٌلً:" وهللا على كل شًء أراده لدٌر" 
 .(٘ٔ)"لال السعدي:" ال ٌعجزه شًء، بل كل الخلك طوع لهره ومشٌبته وتمدٌره وجزابه 
لال ابن عثٌمٌن:" أي ٌوجد المعدوم، وٌعدم الموجود بدون عجز؛ لموله تعالى: }وما كان هللا  

 .(ٙٔ)[ "ٗٗلٌعجزه من شًء فً السموات وال فً األرض إنه كان علٌماً لدٌراً{ ]فاطر: 

                                                             

شٌبان أرادوا نفً بنً  ( البٌتٌن لوّدان بن ثمٌل المازنً، لم اجد لكرا لعصره وأظنه جاهلٌا، ٌمال بؤن بنًٔ)
-ٖٙ/ٔمازن عن ماء لهم ٌمال له سفوان وادعوا أنه لهم فمال ودان هلا الشعر. انظر: شرح الحماسة للتبرٌزي: 

، واألعبلم 51/ٔ، والعمد الفرٌد: 2ٕٔ، والمرزولً: ٕٗ، و حماسة ابن الشجري:ٕٔٗ، وسمط اآللً: ٗٙ
 التمهل والرفك.. و)روٌد( تصؽٌر الرود بالضم أي ٔٔٔ/1للزركلً: 

 .5ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز:ٕ)
 . ٖٙ/!ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .2ٙٔ/ٔ( التفسٌر الوسٌط: ٘)
 .ٖٖٓ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .2ٖٕ/ٕ( البحر المحٌط: 2)
 .2٘٘/ٕ(:ص1ٖٙٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 . 2٘٘/ٕ(: 5ٖٙٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .2٘٘/ٕ، و تفسٌر ابن أبً حاتم:51/ٔ(:ص2ٕٔبن المنلر)( أنظر: تفسٌر آٔ)
 .5ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .5ٖٔ-5ٖٓ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 . ٖٙ/!ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .2ٙٔ/ٔ( التفسٌر الوسٌط: ٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٘ٔ)
 .ٖٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙٔ)
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 الفوابد:
السموات وما فً من فوابد اآلٌة: عموم ملن هللا سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } هلل ما فً  - ٔ

األرض {؛ ولٌ  معلوماً لنا سوى السموات واألرض؛ وٌدخل فً السموات الكرسً، والعرش، 
والمبلبكة، وأرواح بنً آدم التً تكون فً السماء، كؤرواح المإمنٌن فً الجنة؛ ألن المراد بللن 

نها داخلة كل ما عبل؛ بل وٌشمل ما بٌن السماء واألرض من األفبلن، والنجوم، وؼٌر للن؛ أل
فً السموات؛ ألنها فً جهتها؛ وٌدخل فً األرض العالل، وؼٌر العالل؛ فٌشمل بنً آدم، والجن، 

 وٌشمل الحٌوانات األخرى، وٌشمل األشجار، والبحار، واألنهار، وؼٌر للن.
ومن فوابد اآلٌة: أن هللا عز وجل هو المابم على هله السموات واألرض ٌدبرها كما ٌشاء؛  - ٕ
 ملكه. ألنها
ومنها: أن هللا ال شرٌن له فً للن الملن؛ ٌستفاد للن من تمدٌم الخبر اللي حمه التؤخٌر؛  - ٖ

 إثبات الحكم فً الملكور، ونفٌه عما سواه.« الحصر»وتمدٌم ما حمه التؤخٌر ٌفٌد الحصر؛ و
زم اإللرار ومنها: وجوب إفراد هللا سبحانه وتعالى باأللوهٌة؛ ألن اإللرار بالربوبٌة ٌستل - ٗ

[ ؛ ٕٔوالبد؛ ولهلا لال هللا تعالى: }ٌا أٌها النا  اعبدوا ربكم اللي خلمكم{ ]البمرة:  -باأللوهٌة 
ً لعبادته؛ وفً سورة النمل لال تعالى: }أمن خلك السموات واألرض...{  فجعل الربوبٌة موجبا

[ ٌعنً: ٓٙه مع هللا{ ]النمل: [ إلى آخر اآلٌات التً فٌها تختم كل آٌة بموله تعالى: }أإلٓٙ]النمل: 
 فإلا كان هو المنفرد بما لُِكر فإنه المنفرد باأللوهٌة.

ومن فوابد اآلٌة: إثبات صفات الكمال هلل عز وجل؛ ألننا إلا تؤملنا فً هلا الملن الواسع  - ٘
صفة  العظٌم، وأنه ٌدبَّر بانتظام ال مثٌل له علمنا بؤن اللي ٌدبره كامل الصفات؛ فٌإخل منه كل

كمال هلل، كالعلم، والمدرة، والسمع، والبصر، والكبلم، والعزة، والحكمة، وؼٌر للن من صفاته 
 عز وجل؛ ألنه ال ٌمكن أن ٌموم بملن هله األشٌاء العظٌمة إال من هو متصؾ بصفات الكمال.

ومنها: إثبات أن السموات أكثر من واحدة؛ وهً سبع بنص المرآن، والسنة، واإلجماع؛  - ٙ
[ 1ٙأما المرآن فمثل لوله تعالى: }لل من رب السموات السبع ورب العرش العظٌم{ ]المإمنون: 

، ولوله تعالى: }هللا اللي خلك سبع سموات ومن األرض مثلهن ٌتنزل األمر بٌنهن{ ]الطبلق: 
اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب األرضٌن »[ ؛ وأما السنة فمثل لوله )ص(: ٕٔ

الحدٌث؛ وأما األرض فإنها جاءت بلفظ اإلفراد  (ٔ)«ا ألللن، ورب الرٌاح وما لرٌن...السبع وم
فً المرآن، وجاءت فً السنة بلفظ الجمع؛ وعددها سبع: جاء للن فً صرٌح السنة، وفً ظاهر 

[ ؛ ٕٔالمرآن؛ ففً ظاهر المرآن: }هللا اللي خلك سبع سموات ومن األرض مثلهن{ ]الطبلق: 
من التطع »فً الوصؾ متعلرة؛ فلم ٌبك إال العدد؛ وأما فً السنة لمثل لوله )ص(: ألن المماثلة 

 .(ٕ)«شبراً من األرض ظلماً طوله هللا إٌاه ٌوم المٌامة من سبع أرضٌن
ومن فوابد اآلٌة: عموم علم هللا وسعته؛ لموله تعالى: } وإن تبدوا ما فً أنفسكم أو تخفوه  - 2

 سبة إال من بعد علم.ٌحاسبكم به هللا {؛ وال محا
ومنها: تحلٌر العبد من أن ٌخفً فً للبه ما ال ٌرضاه هللا عز وجل؛ ألن اإلنسان إلا علم  - 1

بؤن هللا عالم بما ٌبدي وبما ٌخفً فسوؾ ٌرالب هللا سبحانه وتعالى خوفاً من أن ٌحاَسب على ما 
 أخفاه كما ٌحاَسب على ما أبداه.

                                                             
، وأخرجه 51ٕٙفر إلا رأى لرٌة ٌرٌد دخولها، حدٌث رلم ، لكر ما ٌمول المسا2ٓٔ/ٗأخرجه ابن حبان  (ٔ)

، كتاب المناسن، ولال: حدٌث صحٌح اإلسناد؛ ٙٗٗ/ٔ؛ وأخرجه الحاكم ٕ٘ٙ٘، حدٌث رلم ٓ٘ٔ/ٗابن خزٌمة 
 وألره اللهبً.

، وأخرجه 51ٖٔ: ما جاء فً سبع أرضٌن، حدٌث رلم ٕ، كتاب بدء الخلك، باب 5ٕ٘اخرجه البخاري ص (ٕ)
[ 2ٖٔ] ٕٖٔٗ: تحرٌم الظلم وؼصب األرض وؼٌرها، حدٌث رلم ٖٓ، كتاب المسالاة، باب 5٘1مسلم ص
 ، واللفظ لمسلم.ٓٔٙٔ
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تعالى: } ما فً  سب على ما فً نفسه؛ وظاهره العموم؛ لمولهومنها: إثبات أن العبد ٌحا - 5
أنفسكم أو تخفوه ٌحاسبكم به هللا {؛ ولكن جاءت النصوص األخرى بالتفصٌل فً للن على النحو 

 التالً:
األول: أن ٌكون ما ٌطرأ على النف  وساو  ال لرار لها، وال ركون إلٌها؛ فهله ال تضر؛ بل 

؛ ألن الشٌطان إلا رأى من للب اإلنسان إٌماناً وٌمٌناً حاول أن ٌفسد هً دلٌل على كمال اإلٌمان
للن علٌه؛ ولهلا لما شكا الصحابة إلى رسول هللا )ص( ما ٌجدونه فً أنفسهم من هلا لال صلى 

؛ وفً حدٌث آخر: (ٖ)«ولد وجدتموه  لالوا: نعم؛ لال: لان صرٌح اإلٌمان»هللا علٌه وسلم: 
 .(ٗ)«ه إلى الوسوسةالحمد هلل اللي رد كٌد»

 الثانً: أن ٌهّم بالشًء المحرم، أو ٌعزم علٌه، ثم ٌتركه؛ وهلا أنواع:
النوع األول: أن ٌتركه هلل؛ فٌثاب على للن، كما جاءت به السنة فٌمن هّم بسٌبة فلم ٌعملها أنها 

 ، أي من أجلً.(٘)«ألنه تركها من جّرابً»تكتب حسنةً كاملة؛ لال هللا تعالى: 
إنما »الثانً: أن ٌهّم بها، ثم ٌتركها عزوفاً عنها؛ فهلا ال له، وال علٌه؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: النوع 

 .(ٙ)«األعمال بالنٌات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى
لها بها؛ فهلا  النوع الثالث: أن ٌتمناها، وٌحرص علٌها؛ ولكن ال ٌعمل األسباب التً ٌحّصِ

الكامل، كما جاء فً الحدٌث فً فمٌر تمنى أن ٌكون له مثل مال  ٌعالب على نٌته دون العماب
 .(2)«فهو بنٌته؛ فهما فً الوزر سواء»ؼنً كان ٌنفمه فً ؼٌر مرضاة هللا؛ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

النوع الرابع: أن ٌعزم على فعل المعصٌة، وٌعمل األسباب التً توصل إلٌها؛ ولكن ٌعجز 
إلا التمى المسلمان بسٌفٌهما فالماتل والممتول فً النار، »اعلها؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: عنها؛ فعلٌه إثم ف

 .(1)«لالوا: ٌا رسول هللا هلا الماتل؛ فما بال الممتول  لال: إنه كان حرٌصاً على لتل صاحبه
؛ ولهلا ٌروى عن ومن فوابد اآلٌة: إثبات محاسبة العبد؛ لموله تعالى: } ٌحاسبكم به هللا { - ٓٔ

؛ فٌنبؽً لئلنسان (ٔ)«حاسبوا أنفسكم لبل أن تحاسبوا»عمر بن الخطاب رضً هللا عنه أنه لال: 
أن ٌكون كٌساً ٌحاسب نفسه لبل أن ٌحاَسب؛ وإنً ألعجب أن كثٌراً من النا  إلا كان له تجارة 

وما اللي بمً فً لمم  دنٌوٌة فإنه ال ٌنام حتى ٌنظر فً الدفاتر: ما اللي خرج  وما اللي دخل 
النا   وما اللي بٌع  وما اللي اشتري  إما بنفسه؛ وإما بمن ٌجعلهم على هلا؛ ولكننا فً أعمالنا 

ً من األٌام أن تمول: مالا عملت الٌوم  وتستؽفر مما  -األخروٌة عندنا تفرٌط  ٌعنً ٌندر ٌوما
 أسؤت فٌه، أو فرطت؛ وتحمد هللا على ما لمت به من طاعته.

                                                             
[ 5ٕٓ] ٖٓٗان...، حدٌث رلم : بٌان الوسوسة فً اإلٌمٓٙ، كتاب اإلٌمان، باب ٕٓٓأخرجه مسلم ص (ٖ)

ٖٕٔ. 
، فً رد 1ٓٔ، كتاب األدب، باب 52٘ٔ، وأخرجه أبو داود ص52ٕٓ، حدٌث رلم ٖٕ٘/ٔأخرجه أحمد  (ٗ)

 .ٕٙ٘/ٖ، لال األلبانً فً صحٌح أبً داود: صحٌح ٕٔٔ٘الوسوسة، حدٌث رلم 
[ ٕ٘ٓ] ٖٖٙحدٌث رلم  : إلا هم العبد بحسنة...،5٘، كتاب اإلٌمان، باب 2ٓٓ – 55ٙأخرجه مسلم ص (٘)

ٕٔ5. 
، وأخرجه مسلم ٔ: كٌؾ كان بدء الوحً، حدٌث رلم ٔ: كتاب بدء الوحً، باب ٔأخرجه البخاري ص (ٙ)
 .5ٓ2ٔ[ ٘٘ٔ] 5ٕ2ٗ، كتاب اإلمارة، باب لوله: إنما األعمال بالنٌة حدٌث رلم 5ٔٓٔص

: ٙٔكتاب الزهد، باب  ،11ٙٔ – 11٘ٔ، وأخرجه الترملي ص1ٔ12ٔ، حدٌث رلم ٖٕٓ/ٗأخرجه أحمد  (2)
: النٌة، ٕٙكتاب الزهد، باب  2ٖٖٕ؛ وأخرجه ابن ماجة صٕٖٕ٘ما جاء أن الدنٌا سجن المإمن، حدٌث رلم 

 : صحٌح.15ٗٔحدٌث رلم  2ٕٓ/ٕ، ولال األلبانً فً صحٌح الترملي 1ٕٕٗحدٌث رلم 
، وأخرجه ٖٔوا...(، حدٌث رلم ، كتاب اإلٌمان، باب )وإن طابفتان من المإمنٌن التتلٗأخرجه البخاري ص (1)

[ ٗٔ] 2ٕٕ٘: إلا تواجه المسلمان بسٌفٌهما، حدٌث رلم ٗ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب 21ٔٔمسلم ص
ٕ111. 

: حدٌث الكٌ  من دان نفسه، فً ٖ٘، كتاب صفة المٌامة، باب 155نمله الترملي عن عمر بن الخطاب ص (ٔ)
، كتاب الزهد، كبلم عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، ٘ٔٔ/1ٌبة ، واخرجه ابن أبً ش5ٕ٘ٗسباق حدٌث رلم 

 ؛ وفٌه راٍو لم ٌسمه.1ٖٗٗٗحدٌث رلم 
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ومن فوابد اآلٌة: أن هللا سبحانه وتعالى لم ٌصرح بالمعالبة؛ وال ٌلزم من المحاسبة  - ٔٔ
المإاخلة؛ لموله تعالى: } فٌؽفر لمن ٌشاء وٌعلب من ٌشاء {؛ وٌإٌده ما ثبت فً الصحٌح أن هللا 

حتى ٌمر؛ فإلا « عملت كلا فً ٌوم كلا»عز وجل ٌخلو بعبده المإمن، فٌمرره بلنوبه، وٌمول: 
 .(ٕ)«لد سترتها علٌن فً الدنٌا وأنا أؼفرها لن الٌوم»ى أنه لد هلن ٌمول هللا عز وجل: رأ

أي لو السعة فً جمٌع « الواسع»ومنها: سعة علم هللا عز وجل، وكان من أسمابه:  - ٕٔ
 صفاته.
ومنها: إثبات المشٌبة هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } فٌؽفر لمن ٌشاء وٌعلب من ٌشاء {؛  - ٖٔ

ومشٌبته تعالى ممرونة بالحكمة؛ لموله تعالى: }وما تشاءون إال أن ٌشاء هللا إن هللا كان علٌماً 
[ ؛ كل شًء أضافه هللا إلى مشٌبته فاعلم أنه ممرون بحكمة؛ ال ٌشاء شٌباً ٖٓحكٌماً{ ]اإلنسان: 

 أٌاً كان هلا الشًء. -إال لحكمة 
نسان؛ وإما أن ٌعلبه؛ لموله تعالى: } فٌؽفر لمن ومنها: أنه بعد المحاسبة إما أن ٌؽفر لئل - ٗٔ

ٌشاء وٌعلب من ٌشاء { فإن كان كافراً علب؛ وإن كان مسلماً كان تحت المشٌبة، كما لال تعالى: 
 [ .1ٗ}إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به وٌؽفر ما دون للن لمن ٌشاء{ ]النساء: 

وله تعالى: } وهللا على كل شًء لدٌر ومنها: إثبات المدرة هلل، وعمومها فً كل شًء؛ لم - ٘ٔ
 {؛ فبل أحد ٌمدر على كل شًء إال هللا عز وجل؛ وأما المخلوق فمدرته محدودة.

فإن لٌل: لمالا ختم اآلٌة بالمدرة من بعد لوله تعالى: } فٌؽفر لمن ٌشاء وٌعلب من ٌشاء {؛ ولم 
 ٌختمها بالرحمة، وال بالعموبة 

البعث؛ والبعث ٌدل على المدرة؛ كما لال تعالى: }أو لم ٌروا  فالجواب: أن المحاسبة تكون بعد
أن هللا اللي خلك السموات واألرض ولم ٌعً بخلمهن بمادر على أن ٌحًٌ الموتى بلى إنه على 

[ ، ولال تعالى: }إن اللي أحٌاها لمحًٌ الموتى إنه على كل شًء ٖٖكل شًء لدٌر{ ]األحماؾ: 

 [ .5ٖلدٌر{ ]فصلت: 
و ختمت اآلٌة بما ٌمتضً الرحمة وفٌها التعلٌب لم ٌكن هنان تناسب؛ ولو ختمت وجه آخر: ل

بما ٌمتضً التعلٌب وفٌها مؽفرة لم ٌكن هنان تناسب؛ والمدرة تناسب األمرٌن: تناسب المؽفرة، 
 وتناسب التعلٌب؛ ألن المؽفرة، والتعلٌب كلٌّ ال ٌكون إال بمدرة هللا عز وجل.

 المرآن
سُولُ  ِ َوَماَلئَِكتِِه َوكُتُبِِه َوُرسُِلِه اَل  }آَمَن الر  ٌِْه ِمْن َربِِّه َواْلُمْإِمنُوَن كُلٌّ آَمَن بِاَّلل  بَِما أُْنِزَل إِلَ

ٌَْن اْلَمِصٌُر ) ٌَْن أََحٍد ِمْن ُرسُِلِه َولَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا غُْفَرانََن َرب نَا َوإِلَ ُق بَ ({ ]البمرة : 8ٕ٘نُفَّرِ
ٕ8٘] 
 لتفسٌر:ا

صدَّق وأٌمن رسول هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بما أوحً إلٌه من ربه وُحكَّ له أن ٌُولن، والمإمنون كللن 
صدلوا وعملوا بالمرآن العظٌم، كل منهم صدَّق باهلل رباً وإلًها متصفًا بصفات الجبلل والكمال، 

ببعضهم  -نحن المإمنٌن-سبل ال نإمن وأن هلل مبلبكة كراًما، وأنه أنزل كتبًا، وأرسل إلى خلمه ر
وننكر بعضهم، بل نإمن بهم جمٌعًا. ولال الرسول والمإمنون: سمعنا ٌا ربنا ما أوحٌت به، 

تنا بما أنعمت به علٌنا،  -بفضلن-وأطعنا فً كل للن، نرجو أن تؽفر  لنوبنا، فؤنت اللي ربٌَّ
 مرجعنا ومصٌرنا. -وحدن-وإلٌن 
نه لال: "لما أنزل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص آمن الرسول بما أنزل إلٌه من روي عن حكٌم ابن جابر، أ 

ربه، لال جبرٌل: إن هللا لد أحسن الثناء علٌن وعلى لومن. فسل. تعط. فسؤل هللا ال ٌكلؾ هللا 
 .(ٔ)نفسا إال وسعها إلى آخر اآلٌة"

                                                             
: لول هللا تعالى: )أال لعنة هللا على الظالمٌن( ، حدٌث رلم ٕ، كتاب المظالم، باب5ٕٔأخرجه البخاري ص  (ٕ)

الى على المإمنٌن وفداء كل : فً سعة رحمة هللا تع1، كتاب التوبة، باب 1٘ٔٔ؛ وأخرجه مسلم صٕٔٗٗ
 .2ٙ1ٕ[ ٕ٘] 2ٓٔ٘مسلم بكافر من النار، حدٌث رلم 

 .2٘٘/ٕ(:ص2ٖٓٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
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نا أنه لما نزلت هله اآلٌة، وعن لتادة، لوله: "}آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه{، لكر ل 
 .(ٔ)لال: وٌحك له أن ٌإمن"

وعن سعٌد بن جبٌر، فً لوله: "}آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه والمإمنون كل آمن  
 .(ٕ)باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله{، إلى لوله: }وإلٌن المصٌر{، لال: كان ما لٌل لهم، لولوا: آمنا"

سُوُل   ٌِْه ِمْن َربِِّه {]البمرة:لوله تعالى:} آَمَن الرَّ [، أي:" صدق الرسول بما 1ٕ٘بَِما أُْنِزَل إِلَ
 .(ٖ)أوحً إلٌه من ربه من الكتاب"

، والترلً (ٗ)لال الماسمً:" أي صدله بمبوله والتخلك به كما لالت عابشة: "كان خلمه المرآن" 
 .(٘)بمعانٌه والتحمك"

ى: كّل واحد منهم آمن، فلو لال: آمنوا، لجاز لال الثعلبً:" وّحد الفعل على لفظ كّل، المعن 
ألن )كّل( لد تجًء فً الجمع والتوحٌد، فالتوحٌد لوله عّز وجّل: }كُلٌّ لَْد َعِلَم َصبلتَهُ َوتَْسبٌَِحهُ 

ٌْنا راِجعُوَن{]األنبٌاء:ٔٗ{]النور:  .(ٙ)["11[،}َوكُلٌّ أَتَْوهُ داِخِرٌَن{]النمل:5ٖ[، والجمع لوله ُكلٌّ إِلَ
ٌِْه ِمْن َربِِّه{]البمرة:وا [، ولكروا 1ٕ٘ختلؾ السادة أهل التفسٌر فً لوله تعالى :} بَِما أُْنِزَل إِلَ

 فٌه وجهٌن:
  . وهو لول الجمهور.(2)أحدهما : أن "اللي أنزل هو المرآن". لاله المرطبً

 .(1)والثانً: ولٌل هو: المرآن والسنة. لاله العبّلمة ابن عثٌمٌن
ثانً: أن "الرسول آمن بؤن المرآن من عند هللا أنزله إلٌه لٌبلؽه إلى النا ، وعلى المول ال 

وآمن بؤن ما أوحً إلٌه من السنة هو من هللا عز وجل؛ أوحً به لٌبلؽه إلى النا ؛ ثم هو أٌضاً 
 ً بما  آمن بما ٌمتضٌه هلا المنزل من لبول، وإلعان؛ ولهلا كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أشد النا  تصدٌما

أنزل إلٌه، وألواهم إٌماناً ببل شن، وكان أٌضاً أعظمهم تعبداً هلل عز وجل حتى إنه كان ٌموم فً 
؛ ولام معه ابن مسعود  (5)اللٌل حتى تتورم لدماه مع أنه لد ؼُفر له ما تمدم من لنبه، وما تؤخر

ممت ٌا أبا عبد رضً هللا عنه لات لٌلة ٌمول: فمام فؤطال حتى هممت بؤمر سوء؛ لالوا: بم ه
صلوات هللا  -؛ ألن الرسول كان ٌموم لٌاماً طوٌبًل  (ٓٔ)«هممت أن أجل ، وأدعه»الرحمن  لال: 

 .(ٔٔ)وسبلمه علٌه؛ إلاً فهو ألوى النا  إٌماناً، وأشدهم رؼبة فً الخٌر، وأكثرهم عبادة"
واإللعان للحكم،  لمبول الخبر، -ولوله تعالى: }آمن{ ؛ هو إلرار المستلزم للمبول، واإللعان  

أو لما ٌمتضٌه؛ أما مجرد التصدٌك، واإللرار فبل ٌنفع؛ ولهلا كان أبو طالب ممراً ببعثة الرسول 

                                                             

 .2ٙ٘/ٕ(:ص2ٖٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .2ٙ٘/ٕ(:ص2ٕٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٕٗٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٖ)
. وهو حدٌث طوٌل. ٌروٌه سعد بن هشام بن عامر 5ٖٔ(أخرجه مسلم فً: صبلة المسافرٌن ولصرها، حدٌث ٗ)

وفٌه ٌمول، بعد أن استؤلن على عابشة لال: فملت: ٌا أم المإمنٌن! أنببٌنً عن خلك رسول هللا. لالت: ألست تمرأ 
ًّ هللا كان المرآن. وفٌه وصؾ جامع لمٌامه صلّى هللا علٌه وسلم وعن وتره  المرآن  للت: بلى. لال: فإن خلك نب

 سان سٌدتنا أم المإمنٌن رضً هللا تعالى عنها.على ل
 .ٕٓٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٖٗٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 . 1ٕٗ/ٖ( أنظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٖٗٗ/ٖ( أنظر: تفسٌره: 1)
: لوله تعالى: )لٌؽفر لن هللا ما تمدم من لنبن وما تؤخر ٕ، كتاب تفسٌر المرآن، باب ٖٔٗ(راجع البخاري ص5)
: إكثار األعمال 1ٔ، كتاب صفات المنافمٌن، باب 5ٙٔٔ، وأخرجه مسلم ص1ٖٙٗ( ، حدٌث رلم  ...

 .1ٔ5ٕ[ 25] 2ٕٔٗواالجتهاد فً العبادة، حدٌث رلم 
؛ وصحٌح ٖ٘ٔٔ: طول المٌام فً صبلة اللٌل، حدٌث رلم 5، كتاب التهجد، باب 11(راجع البخاري صٓٔ)

[ ٕٗٓ] 1ٔ٘ٔاستحباب تطوٌل المراءة فً صبلة اللٌل، حدٌث رلم  :2ٕ، كتاب صبلة المسافرٌن، باب 1ٓٓص
22ٖ. 
 .ٖٗٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
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ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه على حك؛ لكن لما لم ٌكن منه لبول وإلعان لم ٌنفعه هلا اإللرار؛ فاإلٌمان شرعاً هو 
 .(ٔ)اإللرار المستلزم للمبول، واإللعان

سُوُل{، على معنى الشكر، أي صدق الرسول }بَِما أُْنِزَل ولٌل:   " لال هللا تعالى : }آَمَن الرَّ
ٌِْه ِمْن َربِِّه{ إِلَ
(ٕ). 

هو من أوحً إلٌه بشرع، وأُِمر بتبلٌؽه؛ هلا اللي علٌه  -كما لال العلماء  -« الرسول»و 
الدلٌل على أن المراد به الرسول؛ هو اللي لم ٌإمر بتبلٌؽه ما لم ٌدل « النبً»أكثر أهل العلم؛ و 

ففً المرآن الكرٌم كل من وصؾ بالنبوة فهو رسول؛ لموله تعالى: }إنا أوحٌنا إلٌن كما أوحٌنا 
[ إلى لوله تعالى: }رسبلً مبشرٌن ومنلرٌن لببل ٖٙٔإلى نوح والنبٌٌن من بعده ... { ]النساء: 

؛ ولموله تعالى: }ولمد أرسلنا رسبلً من [ ٌ٘ٙٔكون للنا  على هللا حجة بعد الرسل{ ]النساء: 
لبلن منهم من لصصنا علٌن ومنهم من لم نمصص علٌن وما كان لرسول أن ٌؤتً بآٌة إال بإلن 

 .(ٖ) [21هللا{ ]ؼافر: 
 "}ِ ًّ وعبد هللا: }وآمن المإمنون كُلٌّ آَمَن بِاَلِلَّ لال الثعلبً:" وفً لراءة عل

(ٗ). 
 .(٘)[، " أي كللن آمنوا"1ٕ٘{ ]البمرة: لوله تعالى:} َواْلُمْإِمنُونَ  
روي " عن مماتل ابن حٌان، لوله: }آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه والمإمنون كل آمن  

باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله{، فهلا لول، لاله هللا، ولول النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولول المإمنٌن. فؤثنى هللا 
 .(ٙ) ومبلبكته وكتبه ورسله"علٌهم لما علم من إٌمانهم باهلل

ِ َوَمبلبَِكتِِه َوكُتُبِِه َوُرسُِلِه{ ]البمرة:   [، أي: الجمٌع" صدق باهلل 1ٕ٘لوله تعالى:} كُلٌّ آَمَن بِاَلِلَّ
 .(2)ومبلبكته وكتبه"

لال الماسمً:" أي الجمٌع من النبً واألتباع صدَّق بوحدانٌة هللا، وآمن بمبلبكته وكتبه 
 .(1)ورسله"

ل الزجاج: "لما لكر هللا عز وجل فً هله السورة فرض الصبلة والزكاة والطبلق لا 
ٌِْه َوَسلََّم والمإمنٌن بجمٌع للن،  واإلٌبلء والجهاد، ختم السورة بلكر تصدٌك نبٌه َصلَّى هللاُ َعلَ

ِ َوَمبلبَِكتِِه َوكُتُبِِه َوُرسُِلِه{ ]سورة البمرة:   .(5)["1ٕ٘وهو لوله:} كُلٌّ آَمَن ِباَلِلَّ
 [، على وجهٌن:1ٕ٘واختلفت المراءة فً لوله تعالى:} َوَمبلبَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرسُِلِه{ ]البمرة:  

أحدهما: }َوِكتابَهُ{، على الواحد باأللؾ، لرأه ابن عبا  وعكرمة وٌحٌى واألعمش وحمزة 
 :(ٓٔ) والكسابً وخلؾ، وفً هله المراءة وجهان

 المرآن خاّصة.الوجه األول: إنّهم أرادوا 
والوجه الثانً: إنّهم أرادوا جمٌع الكتب، ٌمول العرب: كثر اللبن وكثر الدرهم والدٌنار فً 
ِرٌَن  ُ النَّبٌٌَِِّن ُمبَّشِ أٌدي النا ، ٌرٌدون األلبان والدراهم والدنانٌر. ٌدّل علٌه لوله: }فَبَعََث َّللاَّ

 [.ٕٙٔمرة:َوُمْنِلِرٌَن َوأَْنَزَل َمعَُهُم اْلِكتاَب{]الب
 والثانً: }ُكتُبِِه{، بالجمع لرأه البالون، وهو ظاهر كموله:}َوَمبلبَِكتِِه َوُرسُِلِه{.

                                                             

 .ٕٗٗ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٕٗٗ/ٖ( أنظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٖٗٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .ٕٓٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .2ٙ٘/ٕ(:ص2ٖٖٓحاتم)( أخرجه ابن أبً ٙ)
 .1ٖٙ/ٔ( معانً المرآن للزجاج:2)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .5ٓٗ/ٔ. ونمله عنه الواحدي فً الوسٌط: 1ٖٙ/ٔ( معانً المرآن وإإعرابه: 5)
 .ٖٗٓ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)



ٖٖ1 

 

[، "لرأ الحسن وابن سلمة بسكون السٌن لكثرة الحركات، 1ٕ٘ولوله تعالى:} َوُرسُِلِه{]البمرة: 
ٌن، البالون باإلشباع وكللن روى العبا  عن ابن عمرو، وروى عن نافع َوكُتُبِِه َوُرسُِلِه. مخفّف

 .(ٔ)فٌها على األصل"
ٌَْن أََحٍد ِمْن ُرسُِلِه{]البمرة:   ُق بَ [،" أي: ال نإمن بالبعض ونكفر 1ٕ٘لوله تعالى:} اَل نَُفّرِ

 .(ٕ)بالبعض كما فعل الٌهود والنصارى، بل نإمن بجمٌع رسل هللا دون تفرٌك"
 .(ٖ)الرسل، وال نفرق بٌن أحد منهم، وال نكلب"لال مماتل بن حٌان:" ال نكفر بما جاءت به  
وروي " عن ٌحٌى بن ٌعمر، أنه كان ٌمرأ }كل آمن باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله ال نفرق  

 .(ٗ)بٌن أحد من رسله{، ٌمول: كل آمن، وكل ال ٌفرق"
 لال الزجاج:" أي ال نفعل كما فعل أهل الكتاب لبلنا. اللٌن آمنوا ببعض الرسل وكفروا 

ببعض، نحو كْفر إلٌهود بعٌسى، وكْفر النصارى بؽٌره فؤخبر عن المإمنٌن أنهم ٌمولون }اَل 
ٌَْن أََحٍد ِمْن ُرسُِلِه{" ُق َب نُفَّرِ
(٘). 

 .(ٙ)لال الماسمً:" أي برّد بعض ولبول بعض، وال نشن فً كونهم على الحك وبالحك" 
لالوا : فبلن نبً ، وفبلن لٌ  نبٌا ،  -ٌعنً بنً إسرابٌل  -لال ابن زٌد:" كما صنع الموم  

 .(2)وفبلن نإمن به ، وفبلن ال نإمن به"
لال الواحدي:"معناه: ال نفعل كما فعل أهل الكتاب، حٌث آمنوا ببعض الرسل وكفروا  

 .(1)ببعض، بل نجمع بٌن الرسل كلهم فً اإلٌمان بهم"
ن للواحد والجمٌع، لال هللا }فَما ِمْنكُْم وإنّما لال }بٌن أحد{، ولم ٌمل )آحاد(، ألن اآلحاد ٌكو 

 [.2ِٗمْن أََحٍد َعْنهُ حاِجِزٌَن{ ]الحالة:
ًّ صلّى هللا علٌه وسلّم:   ، لال (5)«ما أحلّت الؽنابم ألحد سود الرإو  ؼٌركم»ولال النب
 :(ٓٔ)رإبة

 (ٔٔ)مالا ]أمور[ النا  دٌكت دوكا       ال ٌرهبون أحدا رواكا
ُق{ على ثبلثة وجوهواختلفت المراءة ف  ً لوله تعالى:} اَل نُفَّرِ

(ٕٔ): 
 أحدها: }ال نفّرلن{، كما فً مصحؾ عبد هللا.

والثانً: }ال ٌفّرق{ بالٌاء، على معنى ال نفّرق الكّل، فٌجوز أن ٌكون خبرا عن الرسول. لرأ 
بللن جرٌر بن عبد هللا وسعٌد بن جبٌر وأبو زرعة بن عمرو بن جرٌر وٌحٌى بن ٌعمر 

 والجحدري وابن أبً إسحاق وٌعموب. 
ُق{، بالنون على إضمار المول تمدٌره: " ولالوا ال نفّرق كموله تعالى: والثالث: :} اَل نُفَّرِ
ٌْكُْم{]الرعد: ٌِْهْم ِمْن ُكّلِ باٍب َسبلٌم َعلَ ْت ٖٕ}َواْلَمبلبَِكةُ ٌَْدُخلُوَن َعلَ ا الَِّلٌَن اْسَودَّ [، ولوله: }فَؤَمَّ

                                                             

 .ٖٗٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 . ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .2ٙ٘/ٕ:ص(2ٖٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٙ٘/ٕ(:ص2ٖ٘ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .5ٖٙ/ٔ( معانً المرآن:٘)
 .ٕٓٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .ٕٙٔ/ٙ(:صٓٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)2)
 .5ٓٗ/ٔ( الوسٌط:1)
(. ولفظه:" لم 5ٕٕ/  ٗ( و الطحاوي فً " المشكل " )  1ٙٙٔ( و ابن حبان )  1ٖٗٓ( أ خرجه الترملي ) 5)

. عن طرق عن األعمش عن أبً "سود الرءو  من لبلكم ، كانت تنزل نار من السماء فتؤكلها تحل الؽنابم ألحد
صالح عن أبً هرٌرة مرفوعا به . فلما كان ٌوم بدر ولعوا فً الؽنابم لبل أن تحل لهم فؤنزل هللا : } لوال كتاب 

ؼرٌب من حدٌث األعمش  من هللا سبك لمسكم فٌما أخلتم علاب عظٌم{. ولال الترملي : " حدٌث حسن صحٌح
 [.11ٔ/٘:صٕ٘٘ٔ" . لال األلبانً : و هو على شرط الشٌخٌن.]السلسلة الصحٌحة:

 .22ٕ/ٕ، وأبً حٌان فً البحر:5ٕٗ/ٖ( البٌت من شواهد المرطبً:ٓٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٕ، وانظر: تفسٌر الثعلبً: ٖ٘ٓ/ٕ( البٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: ٔٔ)
 .ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/ٕ(أنظر:  تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
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[، ٌعنً فٌمال لهم: أكفرتم. ولوله تعالى: }َوَلْو تَرى ِإِل ُٙٓٔوُجوهُُهْم أََكَفْرتُْم{]البمرة:آل عمران:
[، أي ٌمولون: ربّنا. ٕٔاْلُمْجِرُموَن ناِكُسوا ُرُإِسِهْم ِعْنَد َربِِّهْم َربَّنا أَْبَصْرنا َوَسِمْعنا{]السجدة:

 .(ٔ)[، أي: ٌمولون: ما نعبدهم"ٖ}َوالَِّلٌَن اتََّخلُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلٌاَء ما نَْعبُُدهُْم{]الزمر:
ُق{، هً التً لامت حجتها بالنمل المستفٌض. وهللا أعلم.    للت: والمراءة بالنون} اَل نُفَّرِ
 .(ٕ)[، أي سمعنا "لولن وفهمناه"1ٕ٘لوله تعالى:} َولَالُوا َسِمْعنَا{]البمرة: 
 .(ٖ)لال مماتل:" سمعنا للمرآن اللي جاء من هللا" 
 .(ٗ)لال الواحدي: أي: "سمعنا لوله" 
لزجاج:" أي " َسمْعَنا " َسْمع لابِلٌَن"لال ا 

(٘). 
 .(ٙ)[، "أي امتثلنا أمرن ولمنا به واستممنا علٌه"1ٕ٘لوله تعالى: }َوأََطْعَنا {]البمرة: 
 .(2)لال مماتل:" ألروا بؤن ٌطٌعوه فً أمره ونهٌه" 
 .(1)لال الواحدي:أي: "وأطعنا أمره" 

: -ألن َمن سمع فلم ٌْعمل لٌل له أصم  لال الزجاج:أي " لِبِْلَنا ما َسِمْعنَا،  كما لال جلَّ وعزَّ
ًٌ(، لٌ  ألنهم اَل ٌْسمعون ولكنهم صاروا   فً ترن المبول بمنزلة من ال ٌسمع -)ُصمٌّ بُْكٌم عُْم

 :(5)لال الشاعر
ا َساَءهُ َسِمٌع" أَصمُّ عمَّ
(ٔٓ). 

 .(ٔٔ)ؼفرانن"[، " أي: اؼفر 1ٕ٘لوله تعالى:}ؼُْفَراَنَن َربَّنَا{]البمرة: 
روي "عن مماتل بن حٌان، فً لول هللا: }ؼفرانن ربنا وإلٌن المصٌر{، تعلٌم من هللا، فهلا  

 .(ٕٔ)دعاء دعا به النبً ملسو هيلع هللا ىلص فاستجاب له"
وروي:" عن ابن عبا ، فً لول هللا تعالى }آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه إلى لوله:  

 .(ٖٔ)ؼفرت لكم" }ؼفرانن ربنا{، لال: لد

لال الماسمً:" وتمدٌم لكر السمع والطاعة على طلب الؽفران لما أن تمدٌم الوسٌلة على  
 .(ٗٔ)المسإول أدعى إلى اإلجابة والمبول"

[، لكونه مصدر ولع فً موضع أمر، ومثله: 1ٕٙوانتصب لوله تعالى }ؼُْفَرانََن{]البمرة: 
مصادر واألسماء إلا حلت محل األمر ، وأدت عن ، "وكللن تفعل العرب بال(٘ٔ)الصبلة الصبلة

 : (ٔ)، كما لال الشاعر(ٙٔ)معنى األمر نصبتها"

                                                             

 .ٖ٘ٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٕٓٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .2ٙ٘/ٕ(:ص2ٖٙٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٗ/ٔ( الوسٌط:ٗ)
 .5ٖٙ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .ٕٓٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 . 22٘/ٕ(:ص22ٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .5ٗ/ٔ( الوسٌط:1)
، و لكره 2ٙ)صمم(، )سمع( ومجمع األمثال، أبو هبلل العسكري:  ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت فً اللسان5)

ه، ٌضرب مثبل 2ٙ/ٔالزمخشري فً الكشاؾ:  . أي:" أي أصم عن المبٌح اللي ٌإلٌه و ٌؽّمه ، و سمٌع لما ٌسرُّ
 للرجل ٌتؽافل عما ٌكره.

 .5ٖٙ/ٔ( معانً المرآن: ٓٔ)
 .5ٗ/ٔ( الوسٌط:ٔٔ)
 .22٘/ٕ(:ص25ٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .22٘/ٕ(:ص21ٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٕٔٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٗٔ)
 .11ٔ/ٔ( أنظر: معانً المرآن للفراء: ٘ٔ)
 .1ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
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 إن لوما منهم عمٌر وأشبا       ه عمٌر ومنهم السفاح  
 لجدٌرون بالوفاء إلا لا          ل أخو النجدة : السبلح السبلح ! !

أنت ترٌد: هلا اللٌل فبادروا. ومن  لال الفراء: "ومثله أن تمول: ٌا هإالء اللٌل فبادروا، 
 .(ٕ)نصب اللٌل أعمل فٌه فعبل مضمرا لبله. ولو لٌل: ؼفرانن ربنا لجاز"

لال الزجاج:" أي أؼفر ؼُْفرانَن، و)فُْعبلَن(، من أْسَماِء اْلَمَصاِدر نحو السُّلوان والُكْفران"
(ٖ). 

ٌَْن اْلَمِصٌُر{]البمرة:   .(ٗ)وإلٌن ٌا ربنا مرجعنا ومعادنا"[، أي:" 1ٕ٘لوله تعالى:} َوإِلَ
لال الماسمً:" أي الرجوع بالموت والبعث ال إلى ؼٌرن، وهو تلٌٌل لما لبله ممرر للحاجة  

 .(٘)إلى المؽفرة، لما أن الرجوع للحساب والجزاء"
 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" أي : إلٌن المرجع والمآب ٌوم ٌموم الحساب"

 .(2)بالبْعِث"لال الزجاج:" أي نحن ممرون  
 .(1)لال الواحدي:" هلا إلرار منهم بالبعث" 

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن دمحماً )ص( مكلؾ باإلٌمان بما أنزل إلٌه؛ ولهلا لال صلى هللا علٌه  - ٔ
 كما فً صحٌح البخاري. -، فً لصة دٌن جابر رضً هللا عنه (ٔ)«أشهد أنً رسول هللا»وسلم: 
كبلم هللا؛ لموله تعالى: } بما أنزل إلٌه من ربه {؛ والمنزل هو الوحً؛  ومنها: أن المرآن - ٕ

والكبلم وصؾ ال ٌموم إال بمتكلم؛ ال ٌمكن أن ٌموم بنفسه؛ وعلى هلا ٌكون فً اآلٌة دلٌل على 
 الوحً اللي أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. -أن المرآن كبلم هللا 

؛ ألن النزول ال ٌكون إال من أعلى؛ لموله تعالى: } بما ومنها: إثبات علّو هللا عز وجل - ٖ
 أنزل إلٌه {.

ومنها: إثبات رسالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ لموله تعالى: } الرسول {، ولوله تعالى: } بما أنزل إلٌه من  - ٗ

 ربه {.
ٌث لال تعالى: } بما أنزل ومنها: عظم ربوبٌة هللا، وأخصٌتها بالنسبة إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ح - ٘

 إلٌه من ربه {.
ال  -وٌتفرع على للن أن هللا سبحانه وتعالى سٌنصره؛ ألن الربوبٌة الخاصة تمتضً للن 

 سٌما وأنه سوؾ ٌبّلِػ ما أنزل إلٌه من ربه.
ومن فوابد اآلٌة: أن المإمنٌن تبع للرسول )ص(؛ لموله تعالى: } آمن الرسول بما أنزل  - ٙ

ٌعنً ما لال:  -ه والمإمنون {؛ وجه التبعٌة أنه لكر ما آمن به لبل أن ٌلكر التابع إلٌه من رب
، وهلا ٌدل على أنهم أتباع للرسول )ص( ال ٌستملون «آمن الرسول والمإمنون بما أنزل إلٌه»

 بشرٌعة دونه.
اتباعاً له؛ وجهه أنه تعالى ومنها: أنه كلما كان اإلنسان ألوى إٌماناً بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان أشد  - 2

أنزل على دمحم صلى هللا  لال: } بما أنزل إلٌه من ربه والمإمنون { ٌعنً: والمإمنون آمنوا بما
 علٌه وسلم من ربه؛ وعلٌه فكل من كان ألوى إٌماناً كان أشد اتباعاً.

                                                                                                                                                                               

،  11ٔ/ ٔ، و معانً المرآن للفراء 1ٕٔ/ٙ( لم أتعرؾ عى لابله، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: ٔ)
 .ٖٙٓ / ٗوشواهد العٌنً )بهامش الخزانة( 

 .11ٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .5ٖٙ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .2ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٔٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .2ٖ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .5ٖٙ/ٔ( معانً المرآن: 2)
 .5ٗ/ٔ( الوسٌط:1)

: الرطب والتمر ولول هللا تعالى: )وهزي إلٌن بجزع ٔٗ، كتاب األطعمة، باب 5ٙٗأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .ٖٗٗ٘النخلة تسالط علٌن رطباً جنٌاً(، حدٌث رلم 



ٖٗٔ 

 

؛ لموله تعالى: } كل آمن ومنها: أن إٌمان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن شامل لكل أصول الدٌن - 1
باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله {؛ وٌبمى عندنا إشكال؛ وهو أنه لٌ  فً اآلٌة لكر اإلٌمان بالٌوم 

 اآلخر، واإلٌمان بالمدر  والجواب من أحد وجهٌن:
 أحدهما: أن ٌمال: إن هلا داخل فً عموم لوله تعالى: } بما أنزل إلٌه من ربه {.

 : إن اإلٌمان بالكتب، والرسل متضمن لئلٌمان بالٌوم اآلخر، والمدر.والوجه الثانً: أن ٌمال
 ومن فوابد اآلٌة: إثبات المبلبكة. - 5
ومنها: أن اإلٌمان بالرسل لٌ  فٌه تفرٌك؛ ال تمول مثبلً: نإمن بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وال نإمن  - ٓٔ

لد سبك لنا معنى لوله تعالى: } بعٌسى ألن عٌسى من بنً إسرابٌل؛ نحن ال نفرق بٌن الرسل؛ و
 ال نفرق {.
ومن فوابد اآلٌة: أن من صفات المإمنٌن السمع، والطاعة؛ لموله تعالى: } ولالوا سمعنا  - ٔٔ

وأطعنا {؛ وهلا كموله تعالى: }إنما كان لول المإمنٌن إلا دعوا إلى هللا ورسوله لٌحكم بٌنهم أن 
* ومن ٌطع هللا ورسوله وٌخشى هللا وٌتمه فؤولبن هم  ٌمولوا سمعنا وأطعنا وأولبن هم المفلحون

[ ، وكموله تعالى: }وما كان لمإمن وال مإمنة إلا لضى هللا ورسوله ٕ٘، ٔ٘الفابزون{ ]النور: 
 [ ؛ والنا  فً هلا الباب على ثبلثة ألسام:ٖٙأمراً أن ٌكون لهم الخٌرة من أمرهم{ ]األحزاب: 

 ٌع؛ بل هو معرض؛ لم ٌرفع ألمر هللا، ورسوله رأساً.المسم األول: من ال ٌسمع، وال ٌط
المسم الثانً: من ٌسمع، وال ٌطٌع؛ بل هو مستكبر؛ اتخل آٌات هللا هزواً، كموله تعالى: }وإلا 

[ ، 2تتلى علٌه آٌاتنا ولى مستكبراً كؤن لم ٌسمعها كؤن فً ألنٌه ولراً فبشره بعلاب ألٌم{ ]لممان: 
 [ ؛ وهلا أعظم جرماً من األول.5ٖنا وعصٌنا{ ]البمرة: وكموله تعالى: }ولالوا سمع

المسم الثالث: من ٌسمع، وٌطٌع؛ وهإالء هم المإمنون اللٌن لالوا سمعنا وأطعنا، ولال هللا 
 [ .2ٔسبحانه وتعالى فٌهم: }ومن ٌطع هللا ورسوله فمد فاز فوزاً عظٌماً{ ]األحزاب: 

ى مؽفرة هللا؛ لموله تعالى: } ؼفرانن {؛ فكل ومن فوابد اآلٌة: أن كل أحد محتاج إل - ٕٔ
لن ٌُدخل الجنة »حتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص محتاج إلى مؽفرة؛ ولهلا لما لال ملسو هيلع هللا ىلص:  -إنسان محتاج إلى مؽفرة 

هللا  ؛ ولال(ٔ)«أحداً عملُه لالوا: وال أنت ٌا رسول هللا  لال: وال أنا إال أن ٌتؽمدنً هللا منه برحمة
 ،ٔ :سبحانه وتعالى: }إنا فتحنا لن فتحاً مبٌناً * لٌؽفر لن هللا ما تمدم من لنبن وما تؤخر{ ]الفتح

[ ؛ 5ٔولال تعالى: }فاعلم أنه ال إله إال هللا واستؽفر للنبن وللمإمنٌن والمإمنات{ ]دمحم:  ، [ٕ
ً منه لبل اللنب؛ أل نه لبل اللنب لد ٌكون واعلم أن اإلنسان لد ٌكون بعد اللنب أعلى مماما

مستمرباً للحال التً كان علٌها، وماشٌاً على ما هو علٌه معتمداً أنه كامل، وأن لٌ  علٌه لنوب؛ 
 -فإلا ألنب، وأح  بلنبه رجع إلى هللا، وأناب إلٌه، وأخبت إلٌه، فٌزداد إٌماناً، وٌزداد مماماً 

ً آدم: }وعصى آدم ربه فؽوى * ثم اجتباه ٌرتفع ممامه عند هللا عز وجل؛ ولهلا لال هللا تعالى ف
[ ؛ ٕٕٔ}فتاب علٌه وهدى{ ]طه:  -فجعل االجتباء بعد هله المعصٌة  -[ ٕٕٔ، ٕٔٔربه{ ]طه: 

وهلا كثٌراً ما ٌمع: إلا ألنب اإلنسان عرؾ لدر نفسه، وأنه محتاج إلى هللا، ورجع إلى هللا، 
 د اللنب أعلى من ممامه لبل اللنب.وأح  بالخطٌبة، وأكثر من االستؽفار، وصار ممامه بع

ومن فوابد اآلٌة: تواضع المإمنٌن، حٌث لالوا: } سمعنا وأطعنا {، ثم سؤلوا المؽفرة  - ٖٔ
 خشٌة التمصٌر.

ومنها: إثبات أن المصٌر إلى هللا عز وجل فً كل شًء؛ لموله تعالى: } وإلٌن المصٌر  - ٗٔ
المصٌر إلى هللا فً اآلخرة، والمصٌر إلى هللا فً الدنٌا {؛ ولد سبك فً التفسٌر أن المراد بللن 

كما لال تعالى: }وما اختلفتم فٌه من شًء  -أٌضاً؛ فهو اللي ٌحكم بٌن النا  فً الدنٌا واآلخرة 
[ : هلا فً الدنٌا؛ واآلخرة: كما لال تعالى: }لن تنفعكم أرحامكم ٓٔفحكمه إلى هللا{ ]الشورى: 
[ ، ولال تعالى: }فاهلل ٌحكم بٌنكم ٌوم المٌامة{ ٌٖفصل بٌنكم{ ]الممتحنة:  وال أوالدكم ٌوم المٌامة

  [ .ٔٗٔ]النساء: 
                                                             

: لن ٌدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة هللا تعالى، 2ٔ، كتاب صفات المنافمٌن، باب 5ٙٔٔأخرجه مسلم ص (ٔ)
 .1ٔ1ٕ[ 21] 2ٕٕٔحدٌث رلم 
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 المرآن
ٌَْها َما اْكتََسبَْت َرب نَا ال تَُإاِخْذنَا إِْن نَ  ُ نَْفساً إاِل  ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَ ِسٌنَا أَْو }ال ٌَُكلُِّف ّللا 

ْلنَا َما ال َطالَةَ لَنَاأَْخَطؤْنَا َرب نَا وَ  ٌْنَا إِْصراً َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى ال ِذٌَن ِمْن لَْبِلنَا َرب نَا َوال تَُحّمِ  ال تَْحِمْل َعلَ
 [8ٕٙبِِه َواْعُف َعن ا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوالنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة:

 ر:التفسٌ
دٌن هللا ٌسر ال مشمة فٌه، فبل ٌطلب هللا ِمن عباده ما ال ٌطٌمونه، فمن فعل خًٌرا نال خًٌرا، 
ومن فعل شّراً نال شّراً. ربنا ال تعالبنا إن نسٌنا شٌبًا مما افترضته علٌنا، أو أخطؤنا فً فِْعل 

لبلنا من العصاة عموبة لهم، شًء نهٌتنا عن فعله، ربَّنا وال تكلفنا من األعمال الشالة ما كلفته َمن 
ْلنَا ما ال نستطٌعه من التكالٌؾ والمصابب، وامح لنوبنا، واستر عٌوبنا، وأحسن  ربنا وال تَُحّمِ
إلٌنا، أنت مالن أمرنا ومدبره، فانصرنا على َمن جحدوا دٌنن وأنكروا وحدانٌتن، وكلَّبوا نبٌن 

 م فً الدنٌا واآلخرة.محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص، واجعل العالبة لنا علٌه
 :(ٔ)وردت فً هله اآلٌة، والتً لبلها نصوص تدل على الفضل العظٌم؛ منها

 .(ٔ)أنها من كنز تحت العرش - ٔ
 .(ٕ)أنها فتحت لها أبواب السماء عند نزولها - ٕ
 .(ٖ)-ملسو هيلع هللا ىلص-أنها لم ٌعطها أحد من األنبٌاء لبل رسول هللا  - ٖ
 .(ٗ)لٌلة كفتاه أن من لرأهما فً - ٗ
ُ َنْفساً إِالَّ ُوْسعََها{]االبمرة:  ال ٌحملها إال ما تسعه  :[، "أي1ٕٙلوله تعالى:} ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ

 .(ٕ)وتطٌمه وال تعجز عنه"
لال الزجاج:"  أي إال لدَر َطالَتها، ال ٌكلفها فَرضاً من فُروضِه من َصْوم أوَصبلةٍ أو َصدلٍَة  

 .(ٖ)بممدار طالتها"أو ؼٌر للن إال 

 .(ٗ)لال الواحدي: أي:" ال ٌكلفها إال ٌسرها ال عسرها" 
 .(٘)لال الطبري:" ال ٌكلؾ هللا نفسا فٌتعبدها إال بما ٌسعها، فبل ٌضٌك علٌها وال ٌجهدها" 
لال ابن كثٌر:" أي : ال ٌكلؾ أحًدا فوق طالته ، وهلا من لطفه تعالى بخلمه ورأفته بهم  

هم ، وهله هً الناسخة الرافعة لما كان أشفك منه الصحابة ، فً لوله : }َوإِْن تُْبُدوا َما وإحسانه إلٌ
فًِ أَْنفُِسكُْم أَْو تُْخفُوهُ ٌَُحاِسْبكُْم بِِه َّللاَّ { أي : هو وإن حاسب وسؤل لكن ال ٌعلب إال بما ٌملن 

                                                             

 .ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٖوما بعدها، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: 2ٖٖ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
، من حدٌث أبً لر؛ لال 152ٕٔ، حدٌث رلم 5ٓ٘ٔ، وص2ٕٕٙٔ، حدٌث رلم 2ٔ٘ٔراجع أحمد ص (ٔ)

(؛ ولال الساعاتً: "وهو اللي ٖ٘ٔ/ٙالهٌثمً: رواه أحمد بؤسانٌد ورجال أحدها رجال الصحٌح )مجمع الزوابد 
(؛ ولال األلبانً: "إسناده صحٌح على شرط مسلم" )السلسلة الصحٌحة ٔٓٔ – 1/55ٔه هنا" )الفتح الربانً أثبت
؛ والمعجم الكبٌر ٖٕٓٗٙ، حدٌث رلم 2ٕٙٔ(؛ ومن حدٌث حلٌفة راجع أحمد ص1ٕٗٔ، حدٌث رلم 2ٔٗ/ٖ

ل الهٌثمً: رجال ؛ لا1ٔٗ، حدٌث رلم ٙ٘؛ مسند أبً داود الطٌالسً صٕٖ٘ٓ، حدٌث رلم 5ٙٔ/ٖللطبرانً 
(؛ ولال األلبانً: "إسناده صحٌح على شرط مسلم" )السلسلة ٖ٘ٔ، 2ٕٖ/ٙأحمد رجال الصحٌح )مجمع الزوابد 

 (.1ٕٗٔ، حدٌث رلم 2ٔٗ/ٖالصحٌحة 
: فضل الفاتحة وخواتٌم سورة البمرة...، حدٌث رلم ٖٗ، كتاب صبلة المسافرٌن، باب 1ٓٗراجع مسلماً ص (ٕ)

 ن فٌه: "هلا باب من السماء فتح الٌوم، لم ٌفتح لط إال الٌوم...".؛ لك1ٓٙ[ ٕٗ٘] 122ٔ
 .ٔراجع حاشٌة رلم  (ٖ)
، كتاب صبلة 1ٓٗ؛ ومسلماً ص1ٓٓٗ: حدٌث رلم ٕٔ، كتاب المؽازي، باب 2ٕٖراجع البخاري ص (ٗ)

 .1ٓ2[ ٕ٘٘] 121ٔ: فضل الفاتحة وخواتٌم سورة البمرة...، حدٌث رلم ٖٗالمسافرٌن، باب 
 .ٕٔٗ/ٕسن التؤوٌل: ( محإ)
 .5ٖٙ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .5ٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٗ)
 .5ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٘)
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ا ال ٌكلؾ به اإلنسان ، الشخص دفعه ، فؤما ما ال ٌمكن دفعه من وسوسة النف  وحدٌثها ، فهل
 .(ٔ)وكراهٌة الوسوسة السٌبة من اإلٌمان"

ولال الزمخشري: "أى ال ٌكلفها إال ما ٌتسع فٌه طوله وٌتٌسر علٌه دون مدى الطالة  
والمجهود. وهلا إخبار عن عدله ورحمته كموله تعالى : }ٌرٌد هللا بكم الٌسر{، ألنه كان فً 

كثر من الخم  ، وٌصوم أكثر من الشهر ، وٌحج أكثر من إمكان اإلنسان وطالته أن ٌصلى أ
 .(ٕ)حجة"
لال أبو حٌان:" ظاهره أنه استبناؾ ، خبر من هللا تعالى أخبر به أنه ال ٌكلؾ العباد من  

أفعال الملوب والجوارح إالَّ ما هو فً وسع المكلؾ ، وممتضى إدراكه وبنٌته ، وانجلى بهلا أمر 
لمون فً لوله : }إِن تُْبُدوا { اآلٌة ، وظهر تؤوٌل من ٌمول : إنه ال ٌصح الخواطر اللي تؤوله المس

ُكمْ  ٌْ ُ بِكُُم اْلٌُْسَر َوال ٌُِرٌُد بِكُُم اْلعُْسَر{ }َوَما َجَعَل َعلَ  تكلٌؾ ما ال ٌطاق ، وهله اآلٌة نظٌر. }ٌُِرٌُد َّللاَّ
َ َما اْستََطعْ   .(ٖ)تُْم{"فِى الِدٌِّن ِمْن َحَرجٍ{ }فَاتَّمُوا َّللاَّ

ُ نَْفساً   لال عبد الجبّار بن العبلء العّطار: "سبل سفٌان بن عٌٌنة عن لوله تعالى: }ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ
إِالَّ ُوْسعَها{، فمال: إاّل ٌسرها ال عسرها، ولم ٌكلّفها طالتها ولو كّلفها طالتها لبلػ المجهود 

 .(ٗ)منها"
ع ما دون الطالة، فمال بعض أهل الكبلم: ٌعنً إاّل لال الثعلبً: "وهلا لول حسن ألّن الوس 

ما ٌسعها وٌحل لها، كمول المابل: ما ٌسعن هلا األمر  أي ما ٌحّل هللا لن  فبٌّن هللا تعالى أن ما 
 .(٘)كلّؾ عباده فمد وسعه لهم وهللا أعلم"

وفً ، (ٙ)"مصدر كلّؾ، ٌمال: كلفه تكلٌفاً أي أمره بما ٌشك علٌه": والتكلٌؾ لؽة" 
 .(2)"خطاب هللا تعالى، المتعلك بؤفعال المكلفٌن بااللتضاء أو التخٌٌر أو الوضعاالصطبلح: "

   .(1)والوسع: "اسم لما ٌسع اإلنسان وال ٌضٌك عنه" 

لال الفراء: )والوسع(: "اسم فً مثل معنى الوجد والجهد. ومن لال فً مثل الوجد: الوجد،  
مثله من الكبلم: }ال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها{، ولو لٌل: )َوِسعَها( وفً مثل الجهد: الجهد لال فً 

 .(5)لكان جابزا، ولم نسمعه"
ُ نَْفًسا إِالَّ   ولد تعددت ألوال السادة أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى:} اَل ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ

 [، على وجوه:1ُٕٙوْسعََها{]البمرة:

                                                             

 .2ٖ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٕٖٖ/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .21ٕ/ٕ( البحر المحٌط: ٖ)
 .ٖٙٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .ٖٙٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .22ٔٔ/ٖ( الصحاح للجوهري: ٙ)
. لال المرطبً: وفً معنى هله اآلٌة ما حكاه أبو هرٌرة رضً هللا عنه لال : 55( الوجٌز فً أصول التشرٌع: 2)

ما وددت أن أحدا ولدتنً أمه إال جعفر بن أبً طالب ، فإنً تبعته ٌوما وأنا جابع فلما بلػ منزله لم ٌجد فٌه 
ب وهو ٌمول : سوى نحً سمن لد بمً فٌه أثارة، فشمه بٌن أٌدٌنا ، فجعلنا   نلعك ما فٌه من السمن والرُّ
 ما كلؾ هللا نفسا فوق طالتها        وال تجود ٌد إال بما تجد".

، والمراد بالبٌت: "أن العرالة فً الجود التفٌد الجواد، إلا لم ٌجد ما ٌجود به". لم ٖٓٗ-5ٕٗ/ٖ]تفسٌر المرطبً: 
، ٕ٘ٙ/ٕ، وزهر األكم: ٖٗ/ٖ، والعمد الفرٌد: ٗٓٔ/ٖ أتعرؾ على لابل البٌت، والبٌت ورد فً ٌتٌمة الدهر:

 ، ورواٌة البٌت فٌه:2ٕٓ، والمستطرؾ لؤلبشٌهً: 22/ٕومجانً األدب: 
 ال كلَّؾ هللاُ نفًسا فوَق طالتِها       وال تجوُد ٌٌد إال بما تجدُ 

 فبل تِعْد عدةً إالَّ َوفٌت بها        واحلْر خبلَؾ مماٍل لللي تِعُد[.
 
 . 5ٓٗ/ٔ( الوسٌط للواحدي: 1)
 . هو لراءة ابن أبى عبلة، كما سٌؤتً.11ٔ/ٔ( معانً المرآن: 5)
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عبا  لوله : " }ال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها{، لال : هم أحدها: ما أخرجه الطبري: " عن ابن 
ٌِن ِمْن َحَرٍج  ٌْكُْم فًِ الّدِ المإمنون ، وسع هللا علٌهم أمر دٌنهم ، فمال هللا جل ثناإه : } َوَما َجَعَل َعلَ

ُ بِكُُم اْلٌُْسَر َوال ٌُِرٌُد ِبكُُم اْلعُْسَر{ ]سور21{ ]الحج :  [ ، ولال 1٘ٔة البمرة : [ ، ولال : }ٌُِرٌُد َّللاَّ
َ َما اْستََطْعتُْم {]سورة التؽابن :   مثل للن. (ٕ). وروي عن الحسن(ٔ)["ٙٔ: }فَاتَّمُوا َّللاَّ

لال الواحدي: " وهلا أحسن ما لٌل فً تفسٌر هله اآلٌة، وللن أن الُوسع دون الطالة، وهللا 
 .(ٖ)تعالى كلفنا دون طالتنا تفضبًل منه"

 .(ٗ)"وسعها، طالتها، وكان حدٌث النف  مما لم ٌطٌموا". لاله السديوالثانً: ولٌل:  
والثالث: ما أخرجه ابن أبً حاتم: "عن سفٌان: }ال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها{، لال: فً شؤن 

 .(٘)النفمة إال ما استطاعت"
اً إال للت: وتلن المعانً متماربة، تدور حول تفضله سبحانه وتعالى على عباده أال ٌكلؾ نفس 
 وسعها.

 [، وجوها:1ٕٙكما ولكر أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى:} إِالَّ ُوْسعََها{]االبمرة:
 .(ٙ)أحدها: } إال وسعها{: أي: "إال ما عملت لها". لاله الشعبً

،وروي عن ابن حٌان (2)والثانً: ٌعنً: "لم ٌكلفوا من العمل ما لم ٌطٌموا". لاله كعب المرظً
 .(1)ي ولتادة وزٌد بن أسلم، نحو للنوأبً مالن والسد

والثالث: ولٌل ٌعنً: فً نفمة الرجل على أهله، لٌ  لها إال ما وجد. روي نحوه عن عمر بن 
 .(5)عبدالعزٌز

 .(ٓٔ)والرابع: ولٌل ٌعنً:}وسعها{فً "أداء الفرابض". لاله سفٌان الثوري
ُ نَ    .(ٔٔ)[، وجهٌن1ْٕٙفساً إِالَّ ُوْسعََها{]االبمرة:ولد لكر الماوردي فً لوله تعالى:} ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ

ً إال وسعها .  أحدهما : وعٌد من هللا ورسوله وللمإمنٌن بالتفصل على عباده أال ٌكلؾ نفسا

 روي
 والثانً : أنه إخبار من النبً ) ملسو هيلع هللا ىلص ( ومن المإمنٌن عن هللا، على وجه الثناء

 وسعها.علٌه ، بؤنه ال ٌكلؾ نفساً إال 
ُ نَْفساً إِالَّ َوِسعَها{، بفتح الواو   لال الثعلبً:" ولرأ إبراهٌم ابن أبً عبلة الشامً: }ال ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ

 .(ٕٔ)وكسر لسٌن على الفعل، ٌرٌد: إاّل وسعها أمره، أو أراد إاّل ما وسعها فحلؾ )ما("
العبد إال ما ٌسعه، وإلا كلفه  لال الواحدي:" وتمول المدرٌة: إن هللا تعالى أخبر أنه ال ٌكلؾ

اإلٌمان ولضى علٌه الكفَر فمد َكلَّفَهُ ما ال ٌسعه، فٌمال لهم: ٌلزمكم مثُل هلا فً الِعْلم، ألنكم 
توافموننا على أن هللا تعالى إلا سبك فً َمْعلُومه أن فبلنًا ٌموت كافًرا فبل سبٌل له إلى تبدٌل 

                                                             

إلى  ٖٖٔ/ ٕ، وعزاه فً "الدر" 22٘/ٕ(:ص1ٖٓٓ، وابن أبً حاتم)ٖٓٔ/ٙ(:صٕٓ٘ٙ( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٙ2ٔ/ ٕابن المنلر، ولكره الثعلبً فً "تفسٌره" 

 .22٘/ٕ(:ص1ٕٖٓ( أنظر:تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٖٖ٘/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٖٓٔ/ٙ(:صٗٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .22٘/ٕ(:ص1ٖٔٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .21٘/ٕ(:ص1ٖٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .21٘/ٕ(:ص1ٖٗٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .21٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1)
 .21٘/ٕ(:ص1ٖ٘ٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .21٘/ٕ(:ص1ٖ٘ٓخرجه ابن أبً حاتم)( أٓٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)



ٖٗ٘ 

 

ال ٌطٌك، وهلا معنى لول الشافعً، رضً هللا عنه: إلا  معلومه، فإلا كلفه اإلٌمان فمد كلفه ما
 .(ٕ)"(ٔ)سلمت لنا المدرٌة العلم ُخصموا"

 .(ٖ)[، أي لها" ما عملت من خٌر"1ٕٙلوله تعالى:} لََها َما َكَسَبْت{]البمرة: 
، ودمحم بن كعب (ٙ)، والسدي(٘). وروي عن ابن عبا (ٗ)لال لتادة:" أي : من خٌر" 
 للن. ، مثل(2)المرظً
 .(1)لال الواحدي:" من العمل بالطاعة" 
 .(5)لال الثعلبً:" أي للنف  ما عملت من الخٌر والعمل الصالح، لها أجره وثوابه" 
 .(ٓٔ)لال الزمخشري:" ٌنفعها ما كسبت من خٌر.. وال ٌثاب ؼٌرها بطاعتها" 
 .(ٔٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي ما عملت من خٌر، ال ٌنمص منه شًء" 
ٌَْها َما اْكتََسبَْت{]البمرة: لوله   .(ٕٔ)[، أي: وعلٌها" ما عملت من شر"1ٕٙتعالى:} َوَعلَ
 (٘ٔ)،  والسدي(ٗٔ). وروي عن ابن عبا (ٖٔ)أو لال : من سوء" -لال لتادة:" أي : من شر  
 للن.
 .(2ٔ)، " أي: ال ٌإاَخل أحد بلنب ؼٌره"(ٙٔ)لال الواحدي:" من العمل باإلثم" 
 .(1ٔ)الثعلبً:" ن الشّر بالعمل السًء علٌها وزره"لال  
  .(5ٔ)لال الزمخشري: وٌضرها ما اكتسبت من شر .. وال ٌإاخل بلنبها ؼٌرها" 
 .(ٕٓ)لال ابن عثٌمٌن:" أي ما الترفت من إثم ال ٌحمله عنها أحد" 
 .(ٕٔ)ولال ابن كثٌر:" وللن فً األعمال التً تدخل تحت التكلٌؾ" 
هللا بن عبا  : }لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت{، عمل الٌد والرجل وروي" عن عبد  

 .(ٕٕ)واللسان"
ٌَْها َما اْكتََسَبْت{، أي ال ٌَإاخل أحداً   بلنب ؼٌره  -ولال الزجاج:" ومعنى: }لََها َما َكَسَبْت َوَعلَ

: }َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{" -كما لال  -  .(ٔ)جلَّ وعزَّ

                                                             

]ط. دار الكتب  2ٙ/ ٕ(لول الشافعً، لكره العز بن عبد السبلم فً "لواعد األحكام فً مصالح األنام" ٔ)
درٌة بالعلم؛ فإن أنكروه كفروا وإن ، ورواٌته: ناظروا المٕٖٗ/ ٖٕالعلمٌة[. وابن تٌمٌة فً "مجموع الفتاوى" 

 أثبتوه خصموا.
 .ٖٖ٘/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .2ٖ2/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٔٔ/ٙ(:ص1ٓ٘ٙ، وانظر الخبر)ٖٔٔ/ٙ(:ص٘ٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٗ)
 العمل".. ولفظه:" لها ما كسبت من 21٘/ٕ(:12ٖٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٔٔ/ٙ(:صٙٓ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .21٘/ٕ(:11ٖٓ(أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .5ٓٗ/ٔ( الوسٌط: 1)
 .ٖٙٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:5)
 .ٕٖٖ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٙ(:ص1ٓ٘ٙ. وانظر الخبر)ٖٔٔ/ٙ(:ص٘ٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 . ولفظه:" فؤنزل هللا وعلٌها ما اكتسبت من العمل".25٘/ٕ(:ص5ٖٓٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٖٔٔ/ٙ(:صٙٓ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .5ٓٗ/ٔ( الوسٌط: ٙٔ)
 .ٖٗ٘/ٗ( التفسٌر البسٌط: 2ٔ)
 .ٖٙٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:1ٔ)
 .ٕٖٖ/ٔ( الكشاؾ: 5ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٓ)
 .2ٖ2/ٔتفسٌر ابن كثٌر: ( ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٙ(:ص1ٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٕٕ)



ٖٗٙ 

 

الطبري: "ال ٌكلؾ هللا نفسا إال ما ٌسعها فبل ٌجهدها ، وال ٌضٌك علٌها فً أمر دٌنها ، لال  
 .(ٕ)فٌإاخلها بهمة إن همت ، وال بوسوسة إن عرضت لها ، وال بخطرة إن خطرت بملبها"

 وفً التفرٌك بٌن } َكَسَبْت{، و} اْكتََسَبْت {، وجهان: 
 أحدهما : أن لفظهما مختلؾ ومعناهما واحد .

لال الواحدي:"والصحٌح عند أهل اللؽة أن الكسب واالكتساب واحد ال فرق بٌنهما، لال لو  
 :(ٖ)الرمة
 .(ٗ)ألفى أباهُ بلان الكْسِب ٌْكتسُب"" 
لال الرازي: "والمرآن أٌضاً ناطك بللن، لال هللا تعالى: }كُلُّ نَْفٍ  بَِما َكَسبَْت َرِهٌنَةٌ{]المدثر:   
ٌَْها{ ]األنعام: [، ولال: }َوال تَ 1ٖ [، ولال : }بَلَى َمن َكَسَب َسٌِّبًَة ْٗٙٔكِسُب ُكلُّ نَْفٍ  إِالَّ َعلَ

ٌِْر َما 1َٔوأََحـاَطْت بِِها َخِطٌاـبَتُهُ{]البمرة: [، ولال: }َوالَِّلٌَن ٌُْإلُوَن اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمَناِت بِؽَ
 .(٘)اللفظٌن ممام اآلخر" اْكتََسبُوا{، فدل هلا على إلامة كل واحد من هلٌن

 والثانً : ومن النا  من سلم الفرق، ثم فٌه لوالن:
أحدهما: "أن االكتساب أخص من الكسب، ألن الكسب ٌنمسم إلى كسبه لنفسه ولؽٌره، 
واالكتساب ال ٌكون إال ما ٌكتسب اإلنسان لنفسه خاصة ٌمال فبلن كاسب ألهله، وال ٌمال 

 :(2)جطٌبة، ومنه لول ال(ٙ)مكتسب ألهله"
ٌَْت َكاِسبَُهْم فً لَْعِر ُمظِلَمٍة         فاْؼَفر َهداَن َمِلٌُن الناِ  ٌا عَُمُر   أَْلمَ

 والثانً: أن }كسبت{ مستعمل فً الخٌر خاصة ، و}اكتسبت{ مستعمل فً الشر خاّصة .
لال ابن المٌم :"وفٌه فرق أحسن من هلا وهو أن االكتساب ٌستدعً التعمل والمحاولة  

والمعاناة فلم ٌجعل على العبد إال ما كان من هلا المبٌل الحاصل بسعٌه ومعاناته وتعمله، وأما 
 .(1)الكسب فٌحصل بؤدنى مبلبسة، حتى بالهم بالحسنة ونحو للن"

ولال الزمخشري: "فإن للت لم خص الخٌر بالكسب، والشر باالكتساب  للت: فً االكتساب   
ارة به، كانت فً تحصٌله أعمل اعتمال، فلما كان الشر مما تشت هٌه النف ، وهً منجلبة إلٌه، وأمَّ

وأجد فجعلت لللن مكتسبة فٌه، ولما لم تكن كللن فً باب الخٌر وصفت بما ال داللة فٌه على 
 .(5)االعتمال، أى ال تإاخلنا بالنسٌان أو الخطؤ إن فرط منا"

مما تكتسب دون تكلؾ، إل  ولال ابن عطٌة: "واللي ٌظهر لً فً هلا أن الحسنات هً  
كاسبها على جادة أمر هللا ورسم شرعه، والسٌبات تكتسب ببناء المبالؽة، إل كاسبها ٌتكلؾ فً 
أمرها خرق حجاب نهً هللا تعالى، وٌتخطاه إلٌها، فٌحسن فً اآلٌة مجًء التصرٌفٌن احترازاً 

 .(ٓٔ)لهلا المعنى"

                                                                                                                                                                               

 .5ٖٙ/ٔ( معانً المرآن: ٔ)
 .ٖٔٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕ)
، وأسا  ٖ٘/ٗ، وصدره: أو ُمطعم الصٌد هبّاٌل لبؽٌته.وانظر: اللسان)هبل(، والعٌن:55( دٌوانه: ٖ)

، 2ٗ/ ٗ، و"الحٌوان" ٖٙٗص  الببلؼة)طعم( و)هبل(، وتاج العرو )هبل(، و و"جمهرة أشعار العرب"
 .22ٔ/ 1ٗ، و"تارٌخ دمشك" ٖٓٓ/ ٖو"األمثال" للمٌدانً 

 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٗ(التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .1ٔٔ/2( مفاتٌح الؽٌب: ٘)
، وانظر أٌضاً: النكت والعٌون للماوردي: 2ٖٙ/ٕ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: 1ٔٔ/2(مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٙ)
، أنوار التنزٌل ٖٔٗ/ٖ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖٙٗ/ٔلجوزي: ، زاد المسٌر البن اٖٖٙ/ٔ

 ، وؼٌرها.5٘ٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 22ٕ-2ٕٙ/ٔ، إرشاد العمل السلٌم ألبً السعود: 2ٗٔ/ٔللبٌضاوي: 
، 5ٖٔ/ ٖ، و"الكامل فً األدب" 5ٕ٘/ ٘، و"العمد الفرٌد" 21ٔ/ ٕ، وفً "األؼانً" 1ٕٓ(دٌوانه" ص2)

 "خزانة األدب"
 .2ٗ/ٕ(بدابع الفوابد: 1)
 .ٕٖٖ/ٔ(الكشاؾ: 5)
 .5ٖٔ/ٕ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)



ٖٗ2 

 

على شدة الكلفة، وفعل السٌبة شدٌد لما  ولال العكبري:"ولال آخرون: اكتسب: افتعل ٌدل  
 .(ٔ)ٌإول إلٌه"

[،أي: "ال تعلبنا ٌا أهلل بما ٌصدر عنا 1ٕٙلوله تعالى:} َربََّنا ال تَُإاِخْلنَا إِْن نَِسٌَنا{]البمرة:  
 .(ٕ)بسبب النسٌان"

 .(ٖ)لال ابن زٌد:" إن نسٌنا شٌبا مما افترضته علٌنا"
 .(ٗ)ن تركنا شٌبا من البلزم لنا"لال الواحدي: أي " ال تعالبنا إ

 .(٘)لال ابن كثٌر:" أي : إن تركنا فرًضا على جهة النسٌان ، أو فعلنا حراًما كللن"
 .(ٙ)لال المرطبً:" ٌعنً: إن جهلنا"

لال الثعلبً:" لال أهل المعانً: وإنّما خرج على لفظ المفاعلة وهو فعل واحد ألّن المسًء لد 
 .(2)وكؤنّه أعان علٌه من ٌعالبه بلنبه وٌؤخله به فشاركه فً أخله"أمكر وطرق السبٌل إلٌها 

وروي عن لتادة فً لوله : " }ربنا ال تإاخلنا إن نسٌنا أو أخطؤنا{، بلؽنً أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : 
 .(1)إن هللا عز وجل تجاوز لهله األمة عن نسٌانها وما حدثت به أنفسها"

ى: }َربَّنَا اَل تَُإاِخْلَنا{: "معناه: لولوا: }ربنا{، على التعلٌم للدعاء"ولال الحسنفً لوله تعال
(5) .

ولٌل: "أي: ٌمولون: }َربَّنَا{. على الخبر"
(ٔٓ). 

 :(ٔٔ)[، فٌه تؤوٌبلن1ٕٙولوله تعالى:} إِْن نَِسٌنَا{]البمرة: 
صلى هللا علٌه  -النبً وللن على َما جاَء عن ، (ٕٔ)أحدهما : ٌعنً إن تناسٌنا أمرن. لاله الكلبً

 .(ٗٔ( )ٖٔ)«إن هللا تجاوز عن أمتً ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»" -وسلم 
َ فَنَِسٌَُهْم{]  والثانً : إن تركنا، من النسٌان اللي هو الترن واإلؼفال. لال هللا تعالى: }نَُسوا َّللاَّ

 .(٘ٔ)[. لاله لطرب 2ٙالتوبة : 
 .(ٙٔ)أجود"لال الثعلبً: "واألّول   

[، أي: "ال تعلبنا ٌا أهلل بما ٌصدر عنا بسبب 1ٕٙلوله تعالى:} أَْو أَْخَطؤَْنا{]البمرة: 

                                                             

 .ٕٕٔ/ٔ(إمبلء ما من به الرحمن: ٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٕٖٔ/ٙ(:ص5ٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٗ)
 .2ٖ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٖٙٓ/ٕثعلبً:( تفسٌر ال2)
 (.2ٗٔ،  ٙٗٔ:  ٕ. وأخرجه مسلم فً صحٌحه )ٕٖٔ/ٙ(:صٓٔ٘ٙ( أخرجه الطبري)1)
 .ٓٔٗ/ ٔ( نمله عنه الواحدي فً: الوسٌط: 5)
 .ٖٗ٘/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .2ٖٓ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: ٕٗٙ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
بنو إسرابٌل إلا نسوا شٌبا مّما أمروا به وأخطبوا، عّجلت لهم ، ولفظه: "كانت 2ٖٓ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)

العموبة فٌحّرم علٌهم شًء من مطعم أو مشرب على حسب للن اللنب، فؤمر هللا تعالى نبٌّه والمإمنٌن أن ٌسؤلوه 
 ترن مإاخلتهم بللن".

، 5ٕٙ٘، حدٌث رلم : الطبلق فً اإلؼبلق والكره ... ٔٔ، كتاب الطبلق، باب ٘٘ٗ(أخرجه البخاري فً ٖٔ)
: تجاوز هللا عن حدٌث النف  والخواطر بالملب إلا لم تستمر، 1٘، كتاب اإلٌمان، باب 55ٙوأخرجه مسلم ص

 .2ٕٔ[ ٕٔٓ] ٖٖٔحدٌث رلم 
ولال أبو بكر: فلكرت للن للحسن]أي: الحدٌث: إن هللا تجاوز ألمتً عن ثبلث، عن الخطؤ والنسٌان 

بللن لرآنا  }ربنا ال تإاخلنا إن نسٌنا أو أخطؤنا{".]أخرجه ابن أبً  واالستكراه[، فمال: أجل، ما تمرأ
 [.25٘/ٕ(:ص5ٕٖٓحاتم:)

 .2ٖٓ/ٔ( أنظر: معانً المرآن للزجاج:ٗٔ)
 .ٕٗٙ/ٔ( نمبل عن: النكت والعٌون: ٘ٔ)
 .2ٖٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٔ)
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 .(ٔ)لال الواحدي:" أثمنا وتعمدنا اإلثم" 
 .(ٕ)لال ابن زٌد:"]فؤصبنا[ شٌبا مما حرمته علٌنا" 
 .(ٖ)لال الزجاج:" أْي َكَسْبنَا خطٌبةً" 
 .(ٗ)أي : الصواَب فً العمل ، جهبل منا بوجهه الشرعً" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)لال المرطبً:" ٌعنً: إن تعمدنا، وٌمال : إن عملنا بالنسٌان والخطؤ" 
وروي " عن ابن عبا ، فً لوله: }ربنا ال تإاخلنا إن نسٌنا أو أخطؤنا{، لال: ال  

 مثل لن. (2). وروي عن سعٌد(ٙ)أإاخلكم"
 .(1)رة،}ربنا ال تإاخلنا إن نسٌنا أو أخطؤنا{، لال: نعم"وروي :"عن أبً هرٌ 
 :(5)[، على لولٌن1ٕٙواختلؾ فً األصل اللؽوي لكلمة } أَْخَطؤْنَا{]البمرة: 

أحدهما: من المصد والعمد، ٌمال: خطًء فبلن إلا تعّمد ٌخطؤ خطؤ وخطؤ، لال هللا: }إِنَّ لَتْلَُهْم 
 :(ٓٔ)وأنشد أمٌة بن أبً الصلت [،ٖٔكاَن ِخْطؤً َكبٌِراً{]اإلسراء:

 عبادن ٌخطبون وأنت رّب       ٌكفٌّن المناٌا والحتوم 
 : (ٔٔ)ومنه لول عبٌد بن األبرص األسدي  

 النا  ٌلحون األمٌر إلا هم        خطبوا الصواب وال ٌبلم المرشد 
ه من إثم ٌعنً : "أخطؤوا الصواب وهلا الوجه اللي ٌرؼب العبد إلى ربه فً صفح ما كان من

 .(ٕٔ)عنه،إال ما كان من للن كفرا"
 والثانً: من الخطؤ اللي هو الجهل والسهو.

هو المول الثانً "ألن ما كان عمدا من اللنب ؼٌر معفو عنه، بل هو  -وهللا أعلم-والراجح 
 .(ٖٔ)فً مشٌبة هللا تعالى ما لم ٌكن كفرا"

 :(ٗٔ)[ وجهان1ٕٙأَْخَطؤْنَا{]البمرة:وفً تفسٌر لوله تعالى:} أَْو  

 أحدهما : ما تؤولوه من المعاصً بالشبهات .
 والثانً : ما عمدوه من المعاصً التً هً خطؤ تخالؾ الصواب .

ٌْنَا ِإْصراً {]البمرة:  [، "" أي وال تكلفنا بالتكالٌؾ الشالة 1ٕ٘لوله تعالى:} َربَّنَا َوال تَْحِمْل َعلَ
 .(٘ٔ)التً نعجز عنها"

 .(ٙٔ)لال الواحدي: " أي: عهدا ومٌثالا ال نطٌمه وال نستطٌع المٌام به" 
 .(ٔ)لال ابن كثٌر: أي:" ال تكلّفنا من األعمال الشالة وإن أطمناها" 

                                                             

 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٔ)
 . ٕٖٔ/ٙ(:ص5ٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .2ٖٓ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .2ٖ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .25٘/ٕ(:ص5ٖٖٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .25٘/ٕ(:ص5ٖ٘ٓ(أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .25٘/ٕ(:ص5ٖٗٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
تكون زٌادة ال ٌستمٌم بؽٌرها الكبلم . ]لول . الزٌادة بٌن الموسٌن ، توشن أن 2ٖٓ/ٕ( أنظر: تفسٌر الثعلبً:5)

 المحمك[.
 .5٘ٔ/ ٖ(كتاب العٌن للفراهٌدي: ٓٔ)
واللسان )أمر( ورواٌة دٌوانه : والنا  ٌلحون األمٌر إلا ؼوى ... خطب  ٖٕٙ، البحتري ٗ٘( دٌوانه: ٔٔ)

 الصواب . . . . . . . 
 .ٖٗٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .2ٖٓ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)
 .ٕٗٙ/ٔأنظر: النكت والعٌون: ( ٗٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٙٔ)
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 .(ٕ)لال البؽوي:" أي عهدا ثمٌبل ومٌثالا، ال نستطٌع المٌام به، فتعلبنا بنمضه وتركه" 
ً على هللا سبحانه وتعالى؛ لال ابن عثٌمٌن:" وكرر النداء تبر  كاً بهلا االسم الكرٌم، وتعطفا

هو الشًء الثمٌل اللي ٌثمل على اإلنسان من « اإلصر»ألن هلا من أسباب إجابة الدعاء؛ و 
 .(ٖ)التكالٌؾ، أو العموبات"

ا من لبلنا من [، أي: "كما كلفت به1ٕ٘لوله تعالى:}َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّلٌَن ِمْن لَْبِلنَا{]البمرة: 
 .(ٗ)األمم"
 .(٘)لال ابن عثٌمٌن:" أي الٌهود، والنصارى، وؼٌرهم" 
 .(ٙ)لال مماتل:" كما حملته على الٌهود والنصارى فؤهلكتهم" 
لال البؽوي: "ٌعنً الٌهود ، فلم ٌموموا به فعلبتهم، ٌدل علٌه لوله تعالى : }وأخلتم على  

 .(2)[، أي: عهدي"1ٔللكم إصري{]آل عمران:
لال ابن كثٌر:أي: " كما شرعته لؤلمم الماضٌة لبلنا من األؼبلل واآلصار التً كانت علٌهم  

، التً بعثَت نبٌَن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص نبً الرحمة بوضعه فً شرعه اللي أرسلته به ، من الدٌن الحنٌؾ 
 .(1)السهل السمح"

بظلمهم ، وكانوا إلا ألنبوا باللٌل وجدوا للن لال المرطبً:" وهو أنه حرم علٌهم الطٌبات  
مكتوبا على بابهم ، وكانت الصلوات علٌهم خمسٌن ، فخفؾ هللا عن هله األمة وحط عنهم بعد ما 

. لال البؽوي: و" ٌدل علٌه لوله تعالى : }وٌضع عنهم إصرهم واألؼبلل (5)فرض خمسٌن صبلة"
 .(ٓٔ)["2٘ٔالتً كانت علٌهم{]األعراؾ:

. (ٔٔ)عن ابن عبا ، فً لول هللا: }وال تحمل علٌنا إصرا{،  لال: وال أحمل علٌكم"روي "  
 ، مثل للن.(ٖٔ)، و سعٌد بن جبٌر(ٕٔ)وروي عن أبً هرٌرة

لال ابن سٌرٌن: "لال أبو هرٌرة، البن عبا : ما علٌنا من حرج أن نزنً أو نسرق  لال:  

 .(ٗٔ)بلى. ولكن اإلصر اللي على بنً إسرابٌل، وضع عنكم"
ولال الفضٌل:" كان الرجل من بنً إسرابٌل، إلا ألنب، لٌل له: توبتن أن تمتل نفسن، فٌمتل  

 .(٘ٔ)نفسه فوضعت اآلصار عن هله األمة"
 واختلفت عبارات السلؾ والمفسرٌن فً المراد بـ)اإلصر( فً اآلٌة على ألوال: 

، ومالن (2ٔ)وابن وهب (ٙٔ)الربٌع أحدها: أنه الثِْمل والتشدٌد واألمر الؽلٌظ والعمل الشاق، لاله
والزجاج وأبو عبٌدة وابن لتٌبة والزمخشري والرازي وابن كثٌر والمرطبً والشوكانً وصدٌك 

                                                                                                                                                                               

 .2ٖ2/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .2ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 . ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 . ٕ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .1ٓ٘/ٕ(:صٕٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙ)
 .1ٖ٘/ٔالبؽوي: ( تفسٌر 2)
 .2ٖ1/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 5)
 .1ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .25٘/ٕ(:ص5ٖٙٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .1ٓ٘/ٕ(:ص55ٖٓ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .25٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
 .1ٓ٘/ٕ(:صٖٓٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .1ٓ٘/ٕ(:صٖٔٓٔابن أبً حاتم)( أخرجه ٘ٔ)
 .1ٓ٘/ٕ(:ص51ٖٓ، وابن أبً حاتم)1ٖٔ/ٙ(:صٖٕ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )ٙٔ)
 .1ٖٔ/ٙ(:صٕٗ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )2ٔ)
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خان، وهلا األصل فً معناه، لال الثعلبً :"واألصل فً هلا كله العمد واإلحكام، وٌمال للشًء 
 .(ٔ)اللي تعمد به األشٌاء: اإلصار"

، (ٙ)،  وابن جرٌج(٘)، والسدي(ٗ)ولتادة (ٖ)، ومجاهد(ٕ)ثاق، لاله ابن عبا الثانً: أنه العهد والمٌ
، (ٕٔ)والبؽوي (ٔٔ)، واختاره ابن جرٌر(ٓٔ)، ومماتل بن حٌان(5)،  والحسن(1)، والربٌع(2)والضحان

 وهلا تفسٌر بالبلزم.
البؽوي:و" معناه . لال (ٖٔ)الثالث: أنه اإلثم واللنب اللي لٌ  فٌه توبة وال كفارة، لاله ابن زٌد

 .(ٗٔ)اعصمنا من مثله"
 .(٘ٔ)الرابع: أن المراد بموله: }َوال تَْحِمْل َعلٌَنَا إْصًر{ أي: ال تمسخنا لردة وخنازٌر، لاله عطاء

 .(ٙٔ)وهلان األخٌران نتٌجة لعدم المٌام باألمر الثمٌل اللي واثموا على المٌام به  
وهله األلوال ترجع إلى معنى واحد، لال النحا  بعد لكره ألؼلبها: "وهله األلوال ترجع إلى  

معنى واحد، أي: ال تؤخل عهدنا بما ال نموم به إال بثمل، أي: ال تحمل علٌنا إثم العهد كما لال 
نزلة ما أخل عهدهم [، وما أمروا به فهو بم1ٔتعالى: }َوأََخْلتُْم َعلَى لَِلكُْم إِْصِري{ ]آل عمران: 

 .(2ٔ)به"
ولال ابن عطٌة  بعد لكره لهله األلوال "واآلصرة فً اللؽة: األمر الرابط من لمام أو   

 . (1ٔ)لرابة أو عهد ونحوه، فهله العبارات كلها تنحو نحوه"
ْلنَا َما اَل َطالَةَ لَنَا بِِه{]البمرة:  تحّملنا ما ال لدرة لنا [، " أي ال 1ٕٙلوله تعالى:} َربَّنَا َواَل تَُحّمِ

 .(5ٔ)علٌه من التكالٌؾ والببلء"
 .(ٕٓ)لال ابن كثٌر:" أي : من التكلٌؾ والمصابب والببلء ، ال تبتلٌنا بما ال لبل لنا به" 

                                                             

، ٘ٙٔ/ٕ، وفتح البٌان لصدٌك خان: ٓٙٗ/ٔ، ، وانظر: فتح المدٌر للشوكانً: ٕٙٔ/ٔ( الكشؾ والبٌان: ٔ)
 .ٕٙٗ/ٖوتفسٌر المرطبً: 

 .1ٓ٘/ٕ(:ص52ٖٓ، وابن أبً حاتم)2ٖٔ/ٙ(:صٕٓ٘ٙ، و)ٖٙٔ/ٙ(:ص٘ٔ٘ٙتفسٌر الطبري: )(أنظر: ٕ)
 .ٖٙٔ/ٙ(:صٗٔ٘ٙ(، و)ٖٔ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )ٖ)
 .ٖٙٔ/ٙ(:صٕٔ٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: )ٗ)
 .ٖٙٔ/ٙ(:صٙٔ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )٘)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٙ(:ص2ٔ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )ٙ)
 . لكره دون سند.1ٓ٘/ٕ، وأنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2ٖٔ/ٙ(:ص1ٔ٘ٙطبري: )(أنظر: تفسٌر ال2)
 .2ٖٔ/ٙ(:ص5ٔ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )1)
 . لكره دون سند.1ٓ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5)
 . لكره دون سند.1ٓ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .1ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٙ(:صٕٕ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )ٖٔ)
 .1ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي:ٗٔ)
 .2ٖٔ/ٙ(:صٕٔ٘ٙ(أنظر: تفسٌر الطبري: )٘ٔ)
-ٖٕٓٔ/ٖ: -المسم الثانً من سورة البمرة-، تفسٌر ابن أبً حاتم1ٖٔ-ٖ٘ٔ/ٙ(. انظر: جامع البٌان للطبري: ٙٔ)

، 1ٗ/ٔأ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: 2ٕٔ/ٔدي: أ وب، البسٌط للواحٕٙٔ/ٔ، الكشؾ والبٌان للثعلبً: ٖٕٔٔ
، ٖٖ٘-ٖٖٖ/ٔ، معانً المرآن للنحا : 2ٖٓ/ٔ، معانً المرآن للزجاج: ٓٓٔتفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 
، 1ٖ٘/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 2ٖٗ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٖٗٙ/ٔالنكت والعٌون للماوردي: 

، 5ٖٖ-5ٕٖ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 1٘ٔ/2ٌح الؽٌب للرازي: ، مفات1ٓٗ/ٔالكشاؾ للزمخشري: 
، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 5ٖٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٖٗ/ٔالجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 

 .٘ٙٔ/ٕ، فتح البٌان لصدٌك خان: ٓٙٗ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 51ٙ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٕٗ/ٔ
 .ٖٖ٘/ٔانً المرآن: ( مع2ٔ)
 .5ٖٗ/ٔ(المحرر الوجٌز: 1ٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٔ)
 .2ٖ1/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٓ)
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لال الطبري: "ولولوا أًٌضا : ربنا ال تكلفنا من األعمال ما ال نطٌك المٌام به ، لثَِمل حمله  
 .(ٔ)علٌنا"
 .(ٕ)أي من بلٌات الدنٌا واآلخرة" لال الماسمً:" 
 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن: "أي ال لدرة لنا على تحمله من األمور الشرعٌة، والكونٌة" 
لال المرطبً: أي" ال تثملنا من العمل ما ال نطٌك فتعلبنا ، وٌمال : ما تشك علٌنا ، ألنهم لو  

 .(ٗ)ٌطٌمون اإلدامة علٌه" أمروا بخمسٌن صبلة لكانوا ٌطٌمون للن ولكنه ٌشك علٌهم وال
لال الزجاج: ٌعنً " ال تحمل علٌنا أمرا ٌثمل كما حملته على اللٌن من لبلنا نحو ما مر به  

ًة  بنو إسرابٌل من لتل أنفسهم، أي ال تمتحنا بما ٌثمل. ]أٌضا[ نحو لوله: }َوَلْواَل أَْن ٌَكُوَن النَّاُ  أُمَّ
ٍة{ ]الزخرؾ :  َواِحَدةً لََجعَْلَنا ِلَمْن ٌَْكفُرُ  ْحَمِن ِلبٌُُوتِِهْم سُمُفًا ِمْن فِضَّ [، والمعنى ال تمتحنا ِٖٖبالرَّ

فهل ٌجوز أن ٌحمل هللا أحدا ما ال ٌطٌك  لٌل له: إد أردت ما لٌ   -بمحنة تثمل...فإن لال لابل 
ب، فً لدرته ألبتة فهلا محال، وإن أردت ما ٌثمل وٌخسؾ هللف عز وجل أن ٌفعل من للن ما أح

ألن اللي كلفه بنً إسرابٌل من لتل أنفسهم ]ٌثمل[، وهلا كمول المابل: ما أطٌك كبلم فبلن، فلٌ  
 .(٘)المعنى لٌ  فً لدرتً أن كلمه ولكن معناه فً اللؽة أنه ٌثمل علً"
. لال ابن أبً حاتم: "وروى (ٙ)روي "عن أبً هرٌرة: }وال تحملنا ما ال طالة لنا به{، لال:نعم"

والضحان ودمحم بن كعب والسدي، لال: ٌمول هللا عز وجل: لد فعلت ولال سعٌد بن ابن عبا  
 .(2)جبٌر: ال أحمله علٌكم"

ْلَنا َما اَل َطالَةَ لَنَا   ولد تعددت عبارات أهل التفسٌر فً المراد بموله تعالى:} َربََّنا َواَل تَُحّمِ
 [، على وجوه:1ٕٙبِِه{]البمرة:

، وروي عن ابن (1)تحملنا من األعمال ما ال نطٌك". لاله الضحانأحدها: أنه ٌعنً: " ال 
 ، نحو للن.(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)، ومكحول(ٓٔ)، والسدي(5)زٌد

الثانً: ولٌل: هو مسخ المردة والخنازٌر، أي: ال تجعلنا مثلهم لردة وخنازٌر. لاله مماتل بن 
 .(ٗٔ)، وابن جرٌج(ٖٔ)حٌان

 .(ٙٔ) سالم بن شابور. لاله (٘ٔ)الثالث: ولٌل: هو "الؽُْلمة"
 .(5ٔ). حكً للن عن مكحول(1ٔ)، والؽلملة"(2ٔ)الرابع: ولٌل: المراد: هو "الؽربة

                                                             

 .1ٖٔ/ٙ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .1ٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .2ٖٔ/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .1ٔ٘-1ٓ٘/ٕ(:صٖٖٓٔحاتم)( أخرجه ابن أبً ٙ)
 .1ٔ٘/ٕ( تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .5ٖٔ/ٙ(:صٕٙ٘ٙ( أخرجه الطبري)1)
 ، ولفظه:" ال تفترض علٌنا من الّدٌن ما ال طالة لنا به فنعجز عنه".5ٖٔ/ٙ(:ص2ٕ٘ٙ( أخرجه الطبري)5)
واألؼبلل . ولفظه: "من التؽلٌظ 1ٔ٘/ٕ(:ص2ٖٓٔ، وابن أبً حاتم)5ٖٔ/ٙ(:صٖٓ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٓٔ)

 التً كانت علٌهم من التحرٌم".
 . ولفظه:اإلنعاظ". أي: األمر الشدٌد.1ٔ٘/ٕ(:صٖٙٓٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
د به ، كما شّدد على من كان لبلكم".1ٖٔ/ٙ(:صٕ٘٘ٙ( أخرجه الطبري)ٕٔ)  ، ولفظه:" تشدٌٌد ٌشّدِ
 .1ٔ٘/ٕ(:صٖٗٓٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 . لكره دون سند.1ٔ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5ٖٔ/ٙ(:ص1ٌٕ٘ٙر الطبري)( أنظر:تفسٗٔ)
 [.1ٖ٘/ٔ( الؽلمة: ؼلٌان شهوة الموالعة من الرجل والمرأة.]انظر: تفسٌر البؽوي: ٘ٔ)
 .5ٖٔ/ٙ(:ص1ٕ٘ٙ(أخرجه الطبري)ٙٔ)
 ( الؽربة: النزوح عن الوطن.2ٔ)
 .1ٔ٘/ٕ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)1ٔ)
 .1ٔ٘/ٕ(:صٖ٘ٓٔابن أبً حاتم)( أخرجه 5ٔ)
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 .(ٔ)والخام : ولٌل: أنه الحب. لاله إبراهٌم
 .(ٕ)والساد : ولٌل أنه العشك. حكاه البؽوي عن دمحم بن عبد الوهاب

 . (ٖ)السابع: ولٌل: هو شماتة األعداء
 .(ٗ)الفرلة والمطٌعة. نعول باهلل منها"الثامن: ولٌل : "هو 

لال الرازي: إلا لٌل" لم لال فً اآلٌة األولى ال تحمل علٌنا إصرا ولال فً هله اآلٌة ال  
 تحملنا خص للن بالحمل وهلا بالتحمٌل.

فالجواب: أن الشاق ٌمكن حمله أما ما ال ٌكون ممدورا ال ٌمكن حمله، فالحاصل فٌما ال ٌطاق 
فمط أما الحمل فؽٌر ممكن وأما الشاق فالحمل والتحمٌل ٌمكنان فٌه، فلهلا السبب هو التحمٌل 

 .(٘)خص اآلٌة األخٌرة بالتحمٌل"
 .(ٙ)[، "أي تجاوز عما لصرنا فٌه من الواجبات"1ٕٙلوله تعالى:} َواْعُؾ َعنَّا{]البمرة: 
 .(2)نا"ولال ابن كثٌر:" أي : فٌما بٌننا وبٌنن مما تعلمه من تمصٌرنا وزلل 
 .(1)لال البؽوي:" أي تجاوز واْمُح عنا لنوبنا" 
 .(5)لال ابن زٌد:" اعُؾ عنا إن لصرنا عن شًء من أمرن مما أمرتنا به" 
 .(ٓٔ)لال الواحدي:" أي: تجاوز عنا" 
 .(ٔٔ)لال الماسمً:" أي: تجاوز عن لنوبنا وال تعالبنا" 
 .(ٕٔ)ولال مماتل: "عافنا من للن" 
. وروي (ٖٔ)ابن عبا ، فً لول هللا تعالى: }واعؾ عنا{ لال: لد عفوت عنكم"وروي" عن  

 .(ٗٔ)عن أبً هرٌرة ودمحم بن كعب وسعٌد بن جبٌر، نحو للن
 .(٘ٔ)[،" أي تجاوز عما الترفناه من السٌبات"1ٕٙلوله تعالى:} َواْؼِفْر لََنا {]البمرة: 
 .(ٙٔ)لال الواحدي:" أي: استر لنوبنا" 

 .(2ٔ)" استر علٌنا لنوبنا وال تفضحنا" لال البؽوي:أي
 .(1ٔ)لال ابن زٌد:" }واؼفر لنا{، إن انتهكنا شٌبًا مما نهٌتنا عنه" 
لال الطبري:" واستر علٌنا زلَّة إن أتٌناها فٌما بٌننا وبٌنن ، فبل تكشفها وال تفضحنا  

 .(5ٔ)بإظهارها"
 .(ٔ)هم على مساوٌنا وأعمالنا المبٌحة"لال ابن كثٌر: " أي: فٌما بٌننا وبٌن عبادن ، فبل تظهر 

                                                             

 .1ٖ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي:ٔ)
 .1ٖ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .1ٖ٘/ٔ( أنظر: تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .1ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .ٖٕٔ/2( مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .ٖ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .2ٖ1/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .1ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 1)
 .ٓٗٔ/ٙ(:صٖٔ٘ٙجه الطبري)( أخر5)
 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔٔ)
 .1ٔ٘/ٕ(:ص5ٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 . 1ٔ٘/ٕ(:1ٖٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 . 1ٔ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٙٔ)
 .1ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: 2ٔ)
 .ٔٗٔ/ٙ(:ص ٕٖ٘ٙأخرجه الطبري)( 1ٔ)
 .ٓٗٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: 5ٔ)
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 .(ٕ)لال الماسمً:" أي ؼّط على لنوبنا واعؾ عنها" 
. وروي عن أبً (ٖ)روي"عن ابن عبا ، فً لول هللا: }واؼفر لنا{، لال: لد ؼفرت لكم" 

 .(ٗ)هرٌرة وسعٌد بن جبٌر والسدي ومماتل بن حٌان، نحو للن
[،" أي تفضل علٌنا بالرحمة حتى ال نمع فً فعل 1ٕٙتعالى:}َواْرَحْمَنا{]البمرة:لوله  

 .(٘)محظور، أو فً تهاون فً مؤمور"
 .(ٙ)لال الواحدي:" أي: تلطؾ بنا" 
   .(2)لال الماسمً:" أي: تفّضل علٌنا بالرحمة مع كوننا ممّصرٌن ملنبٌن" 
 . (1)تن ، وال نترن معصٌتن إال برحمتن"لال البؽوي:" فإننا ال ننال العمل إال بطاع 
لال الطبري:" تؽمدنا منن برحمة تنجٌنا بها من عمابن ، فإنه لٌ  بناج من عمابن أحد إال  

 .(5)برحمتن إٌاه ُدون عمله ، ولٌست أعمالنا منجٌتنا إن أنت لم ترحمنا ، فوفمنا لما ٌرضٌن عنا"
ل : ال ننال العمل بما أمرتنا به ، وال ترَن ما ولال ابن زٌد لوله : " }وارحمنا{، لال ٌمو 

 .(ٓٔ)نهٌتنا عنه إال برحمتن. لال : ولم ٌنج أحٌد إال برحمتن"
لال ابن كثٌر:" أي : فٌما ٌُْستَمبل ، فبل تولعنا بتوفٌمن فً لنب آخر ، ولهلا لالوا : إن  

، وأن ٌستره عن عباده فبل الملنب محتاج إلى ثبلثة أشٌاء : أن ٌعفو هللا عنه فٌما بٌنه وبٌنه 
 .(ٔٔ)ٌفضحه به بٌنهم ، وأن ٌعصمه فبل ٌولعه فً نظٌره"

ولال المرطبً:" وٌمال : }َواْعُؾ َعنَّا { من المسخ }َواْؼِفْر لَنَا{ من الخسؾ }َواْرَحْمنَا{ من  
الملؾ ، ألن األمم الماضٌة بعضهم أصابهم المسخ وبعضهم أصابهم الخسؾ وبعضهم 

 .(ٕٔ)الملؾ"
. وروي عن ابن (ٖٔ)وروي "عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: }وارحمنا{ لال: لد رحمتكم" 

 .(ٗٔ)عبا  وعطاء الخراسانً ومماتل بن حٌان والسدي، نحو للن

 .(٘ٔ)[، أي: أنت" ناصرنا وحافظنا وولٌنا"1ٕٙلوله تعالى:} أَْنَت َمْواَلَنا {]البمرة: 
 .(ٙٔ)علٌنا أمورنا""لال الواحدي:" أي: ناصرنا واللي ٌلً  
لال الطبري:" أنت َولٌُّنا بنصرن ، دون من َعادان وكفر بن" 

(ٔ2). 
لال ابن كثٌر:" أي : أنت ولٌنا وناصرنا ، وعلٌن توكلنا ، وأنت المستعان ، وعلٌن التّكبلن  

 .(1ٔ)، وال حول وال لوة لنا إال بن"
 .(ٔ)لال المرطبً:" ٌعنً" ولٌنا وحافظنا"

                                                                                                                                                                               

 .2ٖ1/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .1ٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .1ٕ٘/ٕ(:صٖٓٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .1ٕ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٙ)
 .1ٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .1ٖ٘/ٔتفسٌر البؽوي: ( 1)
 .ٔٗٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٔٗٔ/ٙ(:صٖٖ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٓٔ)
 .2ٖ1/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .1ٕ٘/ٕ(:صٕٖٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .1ٕ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .1ٖ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘ٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط: ٙٔ)
 .ٔٗٔ/ٙالطبري:  ( تفسٌر2ٔ)
 .2ٖ1/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1ٔ)
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:"أي: ولٌّنا وناصرنا"لال الماسمً 
(ٕ). 

 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن:" متولً أمورنا" 
 .(ٗ)وروي عن " أبً هرٌرة: فؤنزل هللا: }وارحمنا أنت موالنا{، لال: نعم" 
لال الرازي: " وفً لوله أنت موالنا فابدة أخرى، وللن أن هله الكلمة تدل على نهاٌة  

لمتولً لكل نعمة ٌصلون إلٌها، وهو المعطً لكل الخضوع والتللل واالعتراؾ بؤنه سبحانه هو ا
مكرمة ٌفوزون بها فبل جرم أظهروا عند الدعاء أنهم فً كونهم متكلمٌن على فضله وإحسانه 
بمنزلة الطفل اللي ال تتم مصلحته إال بتدبٌر لٌمه، والعبد اللي ال ٌنتظم شمل مهماته إال بإصبلح 

والمابم بإصبلح مهمات الكل، وهو المتولً فً  مواله، فهو سبحانه لٌوم السموات واألرض،
[ ونظٌر هله اآلٌة هللا ولً ٓٗالحمٌمة للكل، على ما لال: نعم المولى ونعم النصٌر ]األنفال: 

[ أي ناصره، ولوله ٗ[ أي ناصرهم، ولوله فإن هللا هو مواله ]التحرٌم: 2ٕ٘اللٌن آمنوا ]البمرة: 
 .(٘)[ "ٔٔلكافرٌن ال مولى لهم ]دمحم: للن بؤن هللا مولى اللٌن آمنوا وأن ا

 .(ٙ)[،" أي اجعل لنا النصر علٌهم"1ٕٙلوله تعالى:}فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلَمْوِم اْلَكافِِرٌَن{]البمرة: 
لال الواحدي:" فً إلامة الحجة علٌهم وفً ؼلبتنا إٌاهم، حتى ٌظهر دٌننا على الدٌن كله كما  

 .(2)وعدتنا"
 .(1)فإّن من حك المولى أن ٌنصر عبده ومن ٌتولّى أمره على األعداء"لال الماسمً:"  
ولال الرازي: " أي انصرنا علٌهم فً محاربتنا معهم، وفً مناظرتنا بالحجة معهم، وفً  

 .(5)["ٖٖإعبلء دولة اإلسبلم على دولتهم على ما لال: لٌظهره على الدٌن كله ]التوبة: 
 .(ٓٔ)حْزبن " على الموم الكافرٌن" لال الطبري:" }فانصرنا{، ألنا 
لال ابن كثٌر: أي انصرنا على:" اللٌن جحدوا دٌنن ، وأنكروا وحدانٌتن ، ورسالة نبٌن ،  

وعبدوا ؼٌرن ، وأشركوا معن من عبادن ، فانصرنا علٌهم ، واجعل لنا العالبة علٌهم فً الدنٌا 

 .(ٔٔ)واآلخرة"
على الموم الكافرٌن{، لال: لد نصرتم على  وروي " عن ابن عبا ، فً لوله: }فانصرنا 

. وروي عن أبً هرٌرة وسعٌد بن جبٌر ودمحم بن كعب والضحان، نحو (ٕٔ)الموم الكافرٌن"
 .(ٖٔ)للن
وروي عن معال أن معالًا ، رضً هللا عنه ، كان إلا فرغ من هله السورة:} فانصرنا على  

 .(ٔ)الموم الكافرٌن {، لال : آمٌن"

                                                                                                                                                                               

 .ٕٙٗ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .1ٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 . 1ٕ٘/ٕ(:صٖٔٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 
 .ٕ٘ٔ/2( مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .ٖ٘ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .2ٖٔ/ٔمعانً المرآن: ، نمله عن الزجاج، انظر: ٓٔٗ/ٔ( الوسٌط:2)
 .1ٕٗ/ٕ( محاسن التؤوٌل: 1)
 .ٕ٘ٔ/2( مفاتٌح الؽٌب: 5)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .2ٖ1/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
. ولفظه:" : " }آمن الرسول بما ٘ٗٔ/ٙ(:صٓٗ٘ٙ، والطبري)1ٕ٘/ٕ(:صٖٖٔٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)

{، لال : لد ؼفرت لكم، }ال ٌكلؾ هللا نفًسا إال وسعها{، إلى لوله :}ال أنزل إلٌه من ربه{ إلى لوله : }ؼفرانن ربنا
تإاخلنا إن نسٌنا أو أخطؤنا{،، لال : ال أإاخلكم ، }ربنا وال تحمل علٌنا إصًرا كما حملته على اللٌن من لبلنا{، 

السورة ، لال : لد لال : ال أحمل علٌكم، إلى لوله : }واعؾ عنا واؼفر لنا وارحمنا أنت موالنا{، إلى آخر 
 عفوت عنكم وؼفرت لكم ، ورحمتكم ، ونصُرتكم على الموم الكافرٌن".

 .1ٕ٘/ٕ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
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 الفوابد:
ن فوابد اآلٌة: بٌان رحمة هللا سبحانه وتعالى بعباده، حٌث ال ٌكلفهم إال ما استطاعوه؛ م - ٔ

 ولو شاء أن ٌكلفهم ما لم ٌستطٌعوا لفعل.
 فإلا لال لابل: كٌؾ ٌفعل وهم ال ٌستطٌعون  وما الفابدة بؤن ٌؤمرهم بشًء ال ٌستطٌعونه 

عجزوا عالبهم على للن؛ وهله لاعدة فالجواب: أن الفابدة أنه لو كلفهم بما ال ٌستطٌعون، و
 عظٌمة من أصول الشرٌعة؛ ولها نظابر فً المرآن، وكللن فً السنة.

ومن فوابد اآلٌة: إثبات الماعدة المشهورة عند أهل العلم؛ وهً: ال واجب مع العجز؛ وال  - ٕ
؛ فإن لم محرم مع الضرورة ؛ لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب االنتمال إلى بدله

ٌكن له بدل سمط؛ وإن عجز عن بدله سمط؛ مثال للن: إلا عجز عن الطهارة بالماء سمط عنه 
 ً مثال للن: شخص  -وجوب التطهر بالماء؛ لكن ٌنتمل إلى التٌمم؛ فإن عجز سمط التٌمم أٌضا

: محبو  مكبل ال ٌستطٌع أن ٌتوضؤ، وال أن ٌتٌمم: فإنه ٌصلً ببل وضوء، وال تٌمم؛ مثال آخر
ً معصومة خطؤً: فعلٌه أن ٌعتك رلبة؛ فإن لم ٌجد فعلٌه أن ٌصوم شهرٌن  رجل لتل نفسا
متتابعٌن؛ فإن لم ٌستطع سمطت الكفارة؛ مثال ثالث: رجل جامع زوجته فً نهار رمضان: فعلٌه 
أن ٌعتك رلبة؛ فإن لم ٌجد فعلٌه صٌام شهرٌن؛ فإن لم ٌستطع فعلٌه إطعام ستٌن مسكٌناً؛ فإن لم 

 فبل شًء علٌه. ٌجد
ومثال سموط التحرٌم مع الضرورة: رجل اضطر إلى أكل المٌتة بحٌث ال ٌجد ما ٌسد رممه 

 سوى هله المٌتة: فإنه ٌحل له أكلها؛ وهل له أن ٌشبع؛ أو ٌمتصر على ما تْبمى به حٌاته 
والجواب: إن كان ٌرجو أن ٌجد حبلالً عن لرب فٌجب أن ٌمتصر على ما ٌسد رممه؛ وإن 

خشٌة أن ال ٌجد حبلالً  -وأن ٌحمل معه منها  -ن ال ٌرجو للن فله أن ٌشبع، وأن ٌتزود منها كا
 عن لرب.

فإن لم  -ومعنى الضرورة أنه ال ٌمكن االستؽناء عن هلا المحرم؛ وأن ضرورته تندفع به 
: فإنه تندفع فبل فابدة؛ مثال للن: رجل ظن أنه فً ضرورة إلى التداوي بمحرم؛ فؤراد أن ٌتناوله

 ال ٌحل له للن لوجوه:
 األول: أن هللا حرمه؛ وال ٌمكن أن ٌكون ما حرمه شافٌاً لعباده، وال نافعاً لهم.

الثانً: أنه لٌ  به ضرورة إلى هلا الدواء المحرم؛ ألنه لد ٌكون الشفاء فً ؼٌره، أو ٌشفى 
 ببل دواء.

اء حبلل تداوى به المرٌض ولم الثالث: أننا ال نعلم أن ٌحصل الشفاء فً تناوله؛ فكم من دو
ٌعنً  -إنها شفاء من كل داء إال السام »ٌنتفع به؛ ولهلا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الحبة السوداء: 

؛ فهله مع كونها شفاًء ال تمنع الموت؛ ولللن لو اضطر إلى شرب خمر لدفع لممة (ٔ)«الموت
 واندفاعها بهلا الشرب محمك.ؼص بها جاز له للن، ألن الضرورة محممة، 

الخبلصة اآلن: أخلنا من هله اآلٌة الكرٌمة: } ال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها { لاعدتٌن متفماً 
 علٌهما؛ وهما:

 ال واجب مع العجز . -أ 
 وال محرم مع الضرورة . -ب 
 تسبت {.ومن فوابد اآلٌة: أن اإلنسان ال ٌحمل وزر ؼٌره؛ لموله تعالى: } وعلٌها ما اك - ٖ

من سن فً اإلسبلم سنة سٌبة فعلٌه وزرها، »إلا لال لابل: ما تمولون فً لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
  (ٔ)«ووزر من عمل بها من بعده من ؼٌر أن ٌنمص من أوزارهم شًء

                                                                                                                                                                               

 .  ٙٗٔ/ٙ(:صٔٗ٘ٙ( أخرجه الطبري)ٔ)
؛ وأخرجه مسلم 12ٙ٘: الحبة السوداء، حدٌث رلم 2، كتاب الطب، باب 12ٗأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .ٕٕ٘ٔ[ 11] 2ٙٙ٘: التداوي بالحبة السوداء، حدٌث رلم 5ٕ ، كتاب السبلم، باب2ٓٓٔص

 ٖٕٔ٘: الحث على الصدلة ولو بشك تمرة ... ، حدٌث رلم ٕٓ، كتاب الزكاة، باب 1ٖ1أخرجه مسلم ص (ٔ)
[ٙ5 ]ٔٓٔ2. 



ٖ٘ٙ 

 

فالجواب: أن هلا ال ٌرد؛ ألن اللي فعلها أوالً التدى النا  به؛ فكان التداإهم به من آثار فعله؛ 
 ولما كان هو المتسّبِب، وهو الدال على هلا الفعل كان مكتسباً له.

 ومنها: ٌسر الدٌن اإلسبلمً؛ لموله تعالى: } ال ٌكلؾ هللا نفسها إال وسعها {. - ٗ
وٌتفرع على هلا أن ٌختلؾ النا  فٌما ٌلزمون به؛ فالمادر على المٌام فً الفرٌضة ٌلزمه 

وكللن المادر  عداً؛ والعاجز عن المعود ٌصلً على جنب؛المٌام؛ والعاجز عن المٌام ٌصلً لا
على الجهاد ببدنه ٌلزمه الجهاد ببدنه إلا كان الجهاد فرضاً؛ والعاجز ال ٌلزمه؛ وكللن المادر 
على الحج ببدنه وماله ٌلزمه أداء الحج ببدنه، والعاجز عنه ببدنه عجزاً ال ٌرجى زواله المادر 

 عنه؛ والعاجز بماله وبدنه ال ٌلزمه الحج.بماله ٌلزمه أن ٌنٌب من ٌحج 
ومن فوابد اآلٌة: أن لئلنسان طالة محدودة؛ لموله تعالى: } إال وسعها {؛ فاإلنسان له طالة  - ٘

 محدودة فً كل شًء: فً العلم، والفهم، والحفظ، فٌكلؾ بحسب طالته.
}ومن ٌعمل من  ومنها: أن لئلنسان ما كسب دون أن ٌنمص منه شًء، كما لال تعالى: - ٙ

 [ .ٕٔٔالصالحات وهو مإمن فبل ٌخاؾ ظلماً وال هضماً{ ]طه: 
ومنها: أن األعمال الصالحة كسب؛ وأن األعمال السٌبة ؼُْرم؛ وللن مؤخول من لوله  - 2

ظاهرة فً أنها ؼُرم؛ والبلم ظاهرة فً « على»تعالى: } لها {، ومن لوله تعالى: } علٌها {؛ فإن 
 أنها كسب.

ها: رحمة هللا سبحانه وتعالى بالخلك، حٌث علمهم دعاًء ٌدعونه به، واستجاب لهم إٌاه ومن - 1
 فً لوله تعالى: } ربنا ال تإاخلنا إن نسٌنا أو أخطؤنا {.

التً  -ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌتوسل فً الدعاء بالوصؾ المناسب، مثل الربوبٌة  - 5
« ربنا»ألدعٌة فً المرآن مصدرة بوصؾ الربوبٌة، مثل: بها الخلك، والتدبٌر؛ ولهلا كان أكثر ا

 « .ربِّ »، ومثل: 

ومنها: رفع المإاخلة بالنسٌان، والجهل؛ لموله تعالى: } ربنا ال تإاخلنا إن نسٌنا أو  - ٓٔ
؛ وال ٌلزم من رفع المإاخلة سموط الطلب؛ فمن ترن (ٕ)«لد فعلت»أخطؤنا {، فمال هللا تعالى: 

صلوات هللا  -و جهبلً، وجب علٌه لضاإه، ولم ٌسمط الطلب به؛ ولهلا لال النبً الواجب نسٌاناً، أ
؛ ولما صلى الرجل اللي ال ٌطمبن فً (ٖ)«من نسً صبلة فلٌصلها إلا لكرها»وسبلمه علٌه: 
؛ فإنن لم تصلِّ »صبلته لال له:  ؛ ولم ٌعلره بالجهل مع أنه ال ٌحسن ؼٌر هلا؛ (ٗ)«ارجع فصّلِ
خلة بالنسٌان، والجهل ال ٌسمط الطلب؛ وهلا فً المؤمورات ظاهر؛ أما المنهٌات إلاً فعدم المإا

فإن من فعلها جاهبلً، أو ناسٌاً فبل إثم علٌه، وال كفارة؛ مثال للن: لو أكل وهو صابم ناسٌاً فبل 
للن لو أكل ؛ وك(٘)«من نسً وهو صابم فؤكل، أو شرب، فلٌتم صومه»إثم علٌه؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

وهو صابم جاهبلً فإن صومه صحٌح سواء كان جاهبًل بالحكم، أو بالولت؛ ألن أسماء بنت أبً 
؛ ولم ٌإمروا (ٙ)«أفطرنا على عهد رسول هللا )ص( ٌوَم ؼٌم، ثم طلعت الشم »بكر لالت: 

، وال ما بالمضاء؛ ولكن لو فعل المحرم عالماً بتحرٌمه جاهبلً بما ٌترتب علٌه لم ٌسمط عنه اإلثم

                                                             
، بٌان تجاوز هللا تعالى عن حدٌث النف  ... ، حدٌث رلم 2٘، كتاب اإلٌمان، باب 55ٙأخرجه مسلم ص (ٕ)

ٖٖٓ [ٕٓٓ ]ٕٔٙ. 
، 52٘: من نسً صبلة فلٌصلها...، حدٌث رلم 2ٖ، كتاب موالٌت الصبلة، باب 1ٗأخرجه البخاري ص (ٖ)

 ٙٙ٘ٔ: لضاء الصبلة الفابتة...، حدٌث رلم ٘٘، كتاب المساجد ومواضع الصبلة، باب 21٘وأخرجه مسلم ص
[ٖٔٗ ]ٙ1ٗ. 

؛ 2٘2ة لئلمام والمؤموم...، حدٌث رلم : وجوب المراء5٘، كتاب األلان، باب ٓٙأخرجه البخاري ص (ٗ)
[ ٘ٗ] 11٘؛ وجوب لراءة الفاتحة فً كل ركعة...، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب الصبلة، باب 2ٗٓوأخرجه مسلم ص

ٖ52. 
 2ٖٔٙ: أكل الناسً وشربه وجماعه ال ٌفطر، حدٌث رلم ٖٖ، كتاب الصٌام، باب 1ٖٙأخرجه مسلم ص (٘)
[ٔ2ٔ ]ٔٔ٘٘. 

: إلا أفطر فً رمضان ثم طلعت الشم ، حدٌث رلم ٙٗ، كتاب الصوم، باب ٖ٘ٔأخرجه البخاري ص (ٙ)
ٔ5٘5. 
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ٌترتب على فعله؛ مثل أن ٌجامع الصابم فً نهار رمضان وهو ٌجب علٌه الصوم عالماً بالتحرٌم 
لكن ال ٌعلم أن علٌه الكفارة: فإنه آثم، وتجب علٌه الكفارة؛ لما فً حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا  -

: ما أهلكن  لال: ولعت على امرأتً ٌا رسول هللا، هلكت لال»عنه أن رجبلً أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: 
 « .هلكت»(؛ ألنه كان عالماً بالحكم بدلٌل لوله: ٕ؛ فؤلزمه النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالكفارة )(2)«وأنا صابم

 ، فما الفابدة من علره الجهل «لد لكرتم أن المؤمور ال ٌسمط بالجهل والنسٌان»فإن لال لابل: 
لة؛ ألنه لو فعل المؤمور على وجه محرم ٌعلم به لكان آثماً؛ فالجواب: أن الفابدة عدم المإاخ

 ألنه كالمستهزئ باهلل عز وجل وآٌاته، حٌث ٌعلم أن هلا محرم، فٌتمرب به إلى هللا.
ً إال  - ٔٔ ومن فوابد اآلٌة: أن فعل اإلنسان والع باختٌاره؛ لموله تعالى: } ال ٌكلؾ هللا نفسا

؛ وبٌان «إنه ال اختٌار للعبد فٌما فعل»رٌة اللٌن ٌمولون: وسعها {؛ فٌكون فٌها رد على الجب
 ملهبهم، والرد علٌهم بالتفصٌل ملكور فً كتب العمابد.

ومنها: أن النسٌان وارد على البشر؛ والخطؤ وارد على البشر؛ وجهه: لوله تعالى: }  - ٕٔ
؛ وهلا إلرار من هللا سبحانه (ٔ)«لد فعلت»ربنا ال تإاخلنا إن نسٌنا أو أخطؤنا {، فمال هللا تعالى: 

 وتعالى على ولوع النسٌان، والخطؤ من البشر.
 فإلا لال لابل: ما الحكمة من أن هللا سبحانه وتعالى ٌجعل البشر ٌنسى، وٌخطا 

فالجواب: لٌتبٌن لئلنسان ضعفه، ولصوره: ضعفه فً اإلدران، وضعفه فً اإلبماء، وفً كل 
بالعلم، واللاكرة، وما أشبه للن؛ ولٌعرؾ اإلنسان افتماره إلى حال؛ ولٌتبٌن بللن فضل هللا علٌه 

رب »هللا عز وجل فً دعابه فً رفع النسٌان، والجهل عنه؛ فٌلجؤ إلى هللا عز وجل، فٌمول: 
 ، وما أشبه للن.«علمنً ما جهلت، ولكرنً ما نسٌت

ها َمْن لبلنا؛ لموله ومن فوابد اآلٌة: امتنان هللا على هله األمة برفع اآلصار التً حمل - ٖٔ
لد »تعالى: } ربنا وال تحمل علٌنا إصراً كما حملته على اللٌن من لبلنا {، فمال هللا تعالى: 

 .(ٕ)«فعلت
ومنها: أن من كان لبلنا مكلفون بؤعظم مما كلفنا به؛ لموله تعالى: } ربنا وال تحمل علٌنا  - ٗٔ

لٌل لبنً إسرابٌل اللٌن عبدوا العجل: لن تمبل  إصراً كما حملته على اللٌن من لبلنا {؛ مثال للن:
أي ٌمتل بعضكم بعضاً؛ لٌل: أنهم أمروا أن ٌكونوا فً ظلمة، وأن  -توبتكم حتى تمتلوا أنفسكم 

ٌؤخل كل واحد منهم سكٌناً، أو خنجراً، وأن ٌطعن من أمامه سواء كان ابنه، أو أباه، أو عمه، أو 
حتى فً الشرن:  -ظٌم، وعبء ثمٌل؛ أما نحن فمٌل لنا أخاه، أو ؼٌرهم؛ وهلا ال شن تكلٌؾ ع

ً آخر وال ٌمتلون النف  التً حرم هللا إال بالحك وال ٌزنون ومن  }واللٌن ال ٌدعون مع هللا إلها
ٌفعل للن ٌلك أثاماً * ٌضاعؾ له العلاب ٌوم المٌامة وٌخلد فٌها مهاناً * إال من تاب وآمن وعمل 

 [ .2ٓ - 1ٙ سٌباتهم حسنات{ ]الفرلان: عمبلً صالحاً فؤولبن ٌبدل هللا
لُه ما ال  - ٘ٔ ومن فوابد اآلٌة: أن ٌنبؽً لئلنسان أن ٌسؤل هللا سبحانه وتعالى العافٌة، فبل ٌَُحّمِ

طالة له به؛ ففٌه رد على الصوفٌة اللٌن لالوا: نحن ال نسؤل هللا تعالى أن ٌمٌنا ما ٌشك علٌنا؛ 
 ٌشك فإننا نصبر علٌه لنكسب أجراً.ألننا عبٌده؛ وإلا حصل لنا ما 

ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان سإال هللا العفو؛ ألن اإلنسان ال ٌخلو من تمصٌر فً  - ٙٔ
المؤمورات؛ فٌسؤل هللا العفو عن تمصٌره؛ لموله تعالى: } واعؾ عنا {؛ وسإاُل هللا المؽفرة من 

ان إن لم ٌُؽفر له تراكمت علٌه اللنوب، لنوبه التً فعلها؛ لموله تعالى: } واؼفر لنا {؛ ألن اإلنس
 ورانت على للبه، وربما توبمه، وتهلكه.

                                                             
: إلا جامع فً رمضان ولم ٌكن له شًء...، حدٌث رلم ٖٓ، كتاب الصوم، باب ٔ٘ٔأخرجه البخاري ص (2)

ٔ5ٖٙ. 
ث النف  ... ، حدٌث رلم ، بٌان تجاوز هللا تعالى عن حد2ٌ٘، كتاب اإلٌمان، باب 55ٙأخرجه مسلم ص (ٔ)

ٖٖٓ [ٕٓٓ ]ٕٔٙ. 
، بٌان تجاوز هللا تعالى عن حدٌث النف  ... ، حدٌث رلم 2٘، كتاب اإلٌمان، باب 55ٙأخرجه مسلم ص (ٕ)

ٖٖٓ [ٕٓٓ ]ٕٔٙ. 
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ومن فوابد اآلٌة: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌسؤل هللا أن ٌرحمه فً مستمبل أمره؛ فٌعفو عما  - 2ٔ
مضى، وٌؽفر؛ وٌرحم فً المستمبل؛ لموله تعالى: } وارحمنا {؛ وبه نعرؾ اختبلؾ هله الكلمات 

طلب العفو عن التفرٌط فً الطاعات؛ واالستؽفار عن فعل المحرمات؛ والرحمة فٌما الثبلث: 
 أن هللا ٌرحمه، وٌوفمه لما فٌه مصلحته. -ٌستمبله اإلنسان من زمنه 

ًّ له إال ربه؛ لموله تعالى: } أنت موالنا {؛ ووالٌة هللا نوعان:  - 1ٔ ومنها: أن المإمن ال ول
والٌة هللا للمإمنٌن، كموله تعالى: }هللا ولً اللٌن آمنوا ٌخرجهم  خاصة، وعامة؛ فالوالٌة الخاصة
[ ، ولوله تعالى: } وهللا ولً المإمنٌن {، ولوله تعالى: }إن 2ٕ٘من الظلمات إلى النور{ ]البمرة: 

ًّ هللا اللي نزل الكتاب وهو ٌتولى الصالحٌن{ ]األعراؾ:  [ ؛ والعامة: والٌته لكل أحد؛ 5ٙٔول
وتعالى ولً لكل أحد بمعنى أنه ٌتولى جمٌع أمور الخلك؛ مثاله لوله تعالى: }ثم  فاهلل سبحانه

 [ .ٖٓردوا إلى هللا موالهم الحك وضل عنهم ما كانوا ٌفترون{ ]ٌون : 
ومن فوابد اآلٌة: التوسل إلى هللا تعالى فً الدعاء بما ٌمتضً اإلجابة؛ لموله تعالى: }  - 5ٔ

 الدعاء فً لوله تعالى: } واعؾ عنا واؼفر لنا وارحمنا {.أنت موالنا { بعد أن لكر 
ومنها: أنه ٌجب على اإلنسان اللجوء إلى هللا عز وجل فً النصرة على الموم الكافرٌن؛  - ٕٓ

لموله تعالى: } فانصرنا على الموم الكافرٌن {؛ والنصر على الكافرٌن ٌكون بؤمرٌن: بالحجة، 
وأما السٌؾ، والسبلح فظاهر؛ وأما الحجة، والبٌان فمد ٌجتمع  والبٌان؛ وكللن بالسٌؾ، والسبلح؛

كافر، ومسلم، وٌتناظران فً أمر من أمور العمٌدة فإن لم ٌنصر هللا المسلم ُخلل، وكان فً للن 
ُخلالن له، وللدٌن اللي هو علٌه؛ وهلا النوع من النصر ٌتعٌن فً المنافمٌن؛ ألن المنافك ال 

ألنه ٌُظهر أنه معن؛ ولهلا لما استإلن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً لتل المنافمٌن  ٌجاَهد بالسٌؾ، والسبلح؛
 .(ٔ)«ال ٌتحدث النا  أن دمحماً ٌمتل أصحابه»لال: 
وبعد ألول كما لال الرازي: "إلهً وسٌدي، كل ما طلبته وكتبته ما أردت به إال وجهن  

لمكدي بفضلن وإن أخطؤت فتجاوز عنً ومرضاتن، فإن أصبت فبتوفٌمن أصبت فالبله من هلا ا
 .(ٔ)بفضلن ورحمتن، ٌا من ال ٌبرمه إلحاح الملحٌن، وال ٌشؽله سإال السابلٌن"

 «، والحمد هلل وحدهالبمرةآخر تفسٌر سورة »
نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 

 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.
----------------------------------------------- 

( من ٔوبداٌته تفسٌر اآلٌة )، بإذن هللا الثامن الجزءمن التفسٌر وٌلٌه  السابع الجزءانتهى 
 .«آل عمران»سورة 

 

                                                             
: لوله تعالى: )سواء علٌهم استؽفرت لهم( اآلٌة، حدٌث رلم ٘، كتاب التفسٌر، باب ٕٓٗأخرجه البخاري ص (ٔ)

ً أو مظلوماً، حدٌث رلم ٙٔ، كتاب البر والصلة، باب ٖٓٔٔه مسلم ص، وأخرج5ٓ٘ٗ : نصر األخ ظالما
ٙ٘1ٖ [ٖٙ ]ٕ٘1ٗ. 

 .ٕ٘ٔ/2( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)


